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Docenten ondersteunen 
Het zelf ontwikkelen van opdrachten voor informatievaardigheid,  hierna kortweg opdrachten, is voor docenten in 
het voortgezet onderwijs een belangrijke aanvulling voor hun onderwijs in informatievaardigheden. Bestaande 
leermiddelen1 dekken namelijk niet altijd alle aspecten van informatievaardigheden. Ook kunnen ze zo opdrachten 
beter integreren in het curriculum, wat effectiever is dan (incidentele) op zichzelf staande lessen. In deze handreiking 
vind je achtergrondinformatie, tips en een checklist die je helpen om docenten daarbij te ondersteunen.

Achtergrondinformatie, tips en checklists
Om goede opdrachten te ontwikkelen moet je met veel verschillende aspecten rekening houden. Het lesmateriaal 
moet onder meer volledig zijn en alle deelaspecten van informatievaardigheden bestrijken. Het moet ook een goede 
niveauopbouw en didactiek hebben en afgestemd op de structuur van het onderwijs. In deze handreiking gaan we 
in op deze en andere aspecten die van belang zijn voor het ontwikkelen van goede opdrachten. De in de verschillende 
hoofdstukken behandelde onderwerpen cumuleren in een checklist voor het toetsen en terugkoppelen van door 
docenten ontwikkelde opdrachten. De checklist kun je ingevuld aan de docent geven als feedback of samen doornemen.

Leeswijzer
• In hoofdstuk 2 gaan we kort achtergrondinformatie over aandacht voor informatievaardigheden in het voortgezet 

onderwijs.
• In hoofdstuk 3 vind je een overzicht van aspecten waar goede opdrachten aan moeten voldoen, steeds met een korte 

toelichting.
• In hoofdstuk 4 geven we aansluitend een aantal aanknopingspunten voor differentiatie voor de verschillende 

schooltypes en niveaus.
• In de bijlage vind je de checklist voor het toetsen en terugkoppelen van door docenten ontwikkelde opdrachten. 

      
1 - Meer informatie hierover is te vinden in de Leermiddelengids Informatievaardigheden (zie de toolkit van de Bibliotheek 
      op school vo). Met de Leermiddelengids kun je bestaande leermiddelen vergelijken en die middelen kiezen die aansluiten bij 
     de behoeften van de school. Desgewenst kun je op maat een doorgaande lijn samenstellen; de gids bevat hiervan voorbeelden.

   1. Inleiding
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Weten hoe je moet leren
Waar hebben we het over als we spreken over informatievaardigheden in de context van het onderwijs? De definitie die 
de American Library Association (ALA) in 1989 gaf, geldt nog steeds als een belangrijk uitgangspunt voor de uitwerking 
van het begrip informatievaardigheden in het onderwijs:

'Informatievaardig ben je als je geleerd hebt hoe je moet leren. Je weet hoe je moet leren omdat je weet hoe kennis is 
georganiseerd, hoe je informatie moet vinden en hoe je informatie zo kunt organiseren dat anderen ervan kunnen leren.' 
(ALA, 1989)

Wie deze vaardigheden bezit, kan volgens de ALA te allen tijde de informatie vinden die nodig is voor school, studie, 
werk of het nemen van beslissingen en bezit daarmee een belangrijke basis voor een leven lang leren (Van der Kaap & 
Schmidt, 2007). Dat was in 1989 al zo en dat geldt nog steeds.

Zoeken, vinden en beoordelen
Meer specifiek gaat het in het voortgezet onderwijs om het kunnen omgaan met bronnen en het kunnen zoeken, vinden, 
beoordelen, selecteren en verwerken van informatie (voor het leren). Op zijn website 'Curriculum van de toekomst' 
omschrijft SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, informatievaardigheden dan ook als volgt:

'Het scherp kunnen formuleren van informatie uit bronnen, het op basis hiervan kritisch en systematisch zoeken, selecteren, 
verwerken en verwijzen van relevante informatie, en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren.' 
(SLO, 2015) 

Complexe vaardigheden
Ondanks deze betrekkelijk overzichtelijke definities blijken informatievaardigheden in de praktijk toch niet zo eenvoudig 
aan te leren. Het gaat namelijk om complexe cognitieve vaardigheden die een combinatie van kennis, vaardigheden en 
een kritische houding omvatten. Vaardig om kunnen gaan met digitale informatie en communicatietechnologie is in 
de afgelopen decennia bovendien steeds belangrijker geworden voor het verwerven van informatievaardigheden. Alle 
reden om in het onderwijs bewust en gedegen aandacht te besteden aan informatievaardigheden.

Stappenplan
Docenten kunnen een stappenplan gebruiken om leerlingen informatievraagstukken te leren oplossen. Hiervoor zijn 
door de jaren heen verschillende varianten ontwikkeld. Het bekendst is het Big 6-model (www.big6.com) van Eisenberg 
en Berkowitz (1987). Meer recent heeft ook SLO een aanpak ontwikkeld voor het omgaan met informatievraagstukken, 
goeddeels vergelijkbaar met de Big 6. Deze bestaat uit de volgende zes stappen: 

1. Informatieprobleem formuleren.
2. Zoekstrategien bepalen.
3. Verwerven en selecteren van informatie.
4. Verwerken van informatie.
5. Presenteren van informatie.
6. Evalueren en beoordelen van informatie. 

Deze aanpak is onderdeel van een voorbeeldmatig leerplankader. De verdere uitwerking hiervan plus de eindtermen voor 
informatievaardigheden vind je op de website 'Curriculum van de toekomst' van SLO (http://curriculumvandetoekomst.
slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/informatievaardigheden/voorbeeldmatig-leerplankader). 

Dit leerplankader geeft je een eerste beeld van de aspecten die in lessen en opdrachten voor informatievaardigheden 
aan bod moeten komen.

   2. Informatievaardigheden in het voortgezet onderwijs 

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/informatievaardigheden/voorbeeldmatig-leerplankader
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/informatievaardigheden/voorbeeldmatig-leerplankader
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Aanvullend of gentegreerd
Informatievaardigheden kun je zoals eerder vermeld laten oefenen met bestaande leermiddelen (zie de Leermiddelengids 
Informatievaardigheden vo) en met door de docent zelf ontwikkelde opdrachten. Een docent kan deze inzetten als losse 
onderdelen of gentegreerd in andere vakken (bijvoorbeeld werkstuk maken voor geschiedenis). 

Algemene uitgangspunten 
Bij het onderwijs in informatievaardigheden zijn de volgende algemene aandachtspunten van belang:
• Om informatievaardigheden goed onder de knie te krijgen is het belangrijk dat de leerlingen veel kunnen oefenen 

en dat in het aanbod sprake is van niveauopbouw (o.a. Den Hollander, 2010; Brand-Gruwel & Walhout, 2010; Van 
Veen, 2005).

• Dit oefenen kan een school realiseren door bij diverse vakken aandacht te geven aan informatievaardigheden. Dat 
bevordert bovendien de transfer van het geleerde. 

• Wanneer docenten van verschillende vakken aandacht besteden aan informatievaardigheden is het belangrijk dat 
ze een uniform stappenplan gebruiken (Van Veen, 2005).

• Afstemming tussen vakken is ook mogelijk door afspraken over specifieke aandacht voor deelaspecten van 
informatievaardigheden binnen de verschillende vakken: Op welk deel van informatievaardigheden ligt de nadruk 
bij verschillende vakken en hoe kunnen deze elkaar daarbij aanvullen?
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Criteria en checklist
Wanneer docenten zelf opdrachten voor informatievaardigheden ontwikkelen, kun je als leesconsulent hen daarbij 
ondersteunen door de opdrachten te toetsen aan de volgende criteria (zie ook de checklist in de bijlage):

•   Er is sprake van een volledige taakbenadering 

Goede opdrachten besteden steeds aandacht aan alle stappen van het informatieproces (o.a. Brand-Gruwel & Walhout, 
2010). Doordat leerlingen bij iedere nieuwe opdracht het gehele stappenplan herhalen, bouwen ze routine op en 
kunnen ze steeds zelfstandiger met informatievraagstukken aan de slag.

•   De oefeningen bevatten een niveauopbouw

Voor de overdracht van informatievaardigheden is het belangrijk dat de opdrachten een opbouw in moeilijkheidsgraad 
hebben (o.a. Den Hollander, 2010). Deze moeilijkheidsgraad wordt onder meer benvloed door de mate van ondersteuning 
die de docent leerlingen geeft bij het uitvoeren van de opdracht. Hij kan deze langzaam afbouwen (scaffolding). 
Daarnaast spelen de werkvorm en de (complexiteit van de) benodigde informatie en het te ontwikkelen eindproduct 
een rol. 

•   Er komen verschillende bronnen aan bod

Goede opdrachten laten leerlingen verschillende media en bronnen gebruiken (o.a. Van Veen, 2005). Het is belangrijk 
dat er aandacht is voor zowel online als offline bronnen. Daarnaast kan de docent ook eisen stellen aan de te gebruiken 
bronnen, vooral als leerlingen met een eigen onderzoeksvraag aan de slag gaan. Verder is het raadzaam rekening te 
houden met het aantal en type beschikbare bronnen en de informatiedichtheid hiervan. Het is daarom belangrijk om 
als de docent of leesconsulent de informatieopdracht eerst zelf uit te voeren.

•   Er is voldoende aandacht voor de beoordeling van bronnen

In goede opdrachten is er aandacht voor de beoordeling en het correct gebruiken van bronnen (o.a. Van Veen, 2005), niet 
alleen in de opdrachtbeschrijving, maar ook door klassikale bespreking. Bij het gebruik van internet is het verstandig 
duidelijke eisen te stellen aan het gebruik van de gevonden informatie. Dit kan door leerlingen bijvoorbeeld een 
beoordelingsformulier te geven als hulp bij het selecteren van bruikbare websites.

•   De voorkennis wordt geactiveerd

De opdrachten sluiten aan bij de voorkennis van leerlingen of activeren deze (o.a. Brand-Gruwel & Walhout, 2005). 
Op deze manier onthouden ze nieuwe informatie makkelijker en leggen ze sneller nieuwe verbanden. De docent kan 
leerlingen bijvoorbeeld aan het begin van een opdracht eerst laten opschrijven wat ze al weten over het onderwerp. 

•   De opdrachten zijn contextrijk 

Het aanbieden van contextrijke, betekenisvolle opdrachten, bijvoorbeeld over de toekomstige beroepspraktijk, heeft een 
positief effect op transfer, het vermogen om het geleerde in nieuwe situaties te kunnen toepassen (o.a. Wopereis & Van 
Veen, 2004).

   3. Criteria voor goede opdrachten
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•   Er is een concrete eindopdracht ter afronding

Leerlingen ronden de taak af met een concreet eindproduct, zoals een presentatie, een artikel of een werkstuk (o.a. Den 
Hollander, 2010). De eisen hiervoor, zoals vorm en omvang, moeten duidelijk zijn.

•   De opdrachten bevatten duidelijke leerdoelen 

Welke vaardigheden en kennis moeten leerlingen beheersen aan het einde van de opdracht? Deze leerdoelen moeten 
per opdracht duidelijk zijn benoemd (o.a. Van der Kaap & Schmidt, 2007).

•   Er wordt rekening gehouden met benodigde onderliggende vaardigheden

Om aan de slag te kunnen met informatievaardigheden moeten leerlingen een bepaald leesvaardigheidsniveau 
beheersen en om kunnen gaan met computers en nieuwe media (o.a. Den Hollander, 2010). Vmbo-leerlingen kunnen 
bijvoorbeeld nog onvoldoende leesvaardig zijn om de opdracht op alle punten goed uit te voeren (Stichting Lezen en 
ITTA, 2014). Bij het ontwikkelen van leertaken moet je hier rekening mee houden (zie ook hoofdstuk 4 'Differentiatie').

•   Er wordt rekening gehouden met individuele verschillen

Bij de instructie en begeleiding tijdens de uitvoering van de opdrachten houdt de docent zo goed mogelijk rekening 
met individuele verschillen binnen de klas, zoals het leervermogen en tempo (o.a. Van der Kaap & Schmidt, 2007) (zie 
ook hoofdstuk 4 'Differentiatie').

•   Er is tijd voor (tussentijdse) reflectie, discussie en evaluatie

Het is belangrijk dat leerlingen na elke stap reflecteren op wat ze gedaan hebben en zo nodig hun werk bijsturen 
(o.a. Wopereis, 2004). Dit kan door hen per stap vragen te laten stellen als 'heb ik gevonden wat ik zoek?' en 'wat was 
precies mijn vraag?'. Ook zouden docenten klassikaal moeten reflecteren op de bruikbaarheid en betrouwbaarheid 
van gebruikte media en bronnen. Tot slot moeten de regels van het stappenplan ook echt betekenis krijgen voor de 
leerlingen. Het helpt daarbij om knelpunten die leerlingen zijn tegengekomen te evalueren en belangrijke regels 
(bijvoorbeeld rond plagiaat) klassikaal te bespreken.

•   De opdrachten bieden mogelijkheden voor samenwerking tussen leerlingen

Onderzoek wijst uit dat leerlingen informatievaardigheidstaken succesvoller uitvoeren en beter reguleren wanneer 
zij samenwerken. Als de leerlingen in tweetallen werken, besteden ze meer tijd aan planning, zoeken ze efficiënter en 
controleren ze vaker hun antwoorden (Walraven, Rootselaar & Lazonder, 2003). 

•   Er wordt gebruik gemaakt van proceswerkbladen

Proceswerkbladen kunnen leerlingen helpen bij het reguleren van het eigen zoekproces. Een proceswerkblad is een 
schematische weergave van het stappenmodel waarin leerlingen de stappen en de voortgang kunnen vastleggen 
(o.a. Brand-Gruwel & Walhout, 2005). Een dergelijk hulpmiddel is ook te gebruiken om het door de leerling 
doorlopen proces te beoordelen. De leesconsulent of docent kan de proceswerkbladen zelf maken; ze zijn inhoudelijk 
afhankelijk van het gebruikte stappenplan. Op internet vind je verschillende voorbeelden van 'proceswerkbladen voor 
informatievaardigheden'. 

Tot slot nog een tip: de uitvoering van de stappen voor het oplossen van informatievraagstukken kun je ondersteunen 
door leerlingen mindmaps te laten maken. Daarmee kunnen ze de opdracht en de hiervoor benodigde kennis en ideeën 
gestructureerd en met onderlinge verbanden weergeven. Leerlingen ontwikkelen zo een mentaal model dat helpt om 
de verschillende stappen van de opdracht uit te voeren, te begrijpen en te onthouden (o.a. Walraven 2008,; Brand-
Gruwel & Walraven, 2013).
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Checklist
In de bijlage vind je een overzicht van de bovenstaande kenmerken van informatievaardige opdrachten. Deze checklist 
kun je gebruiken voor het (laten) toetsen van opdrachten die door de docent zijn ontwikkeld en voor het bespreken van 
de bevindingen. 
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Rekening houden met contexten en niveaus
Naast  de   beschreven algemene uitgangspunten (hoofdstuk 2) en algemene criteria voor informatievaardigheids-
opdrachten (hoofdstuk 3) is het belangrijk rekening te houden met de verschillende schooltypes en niveaus in het 
voortgezet onderwijs.

Het vmbo, de havo en het vwo bereiden leerlingen ieder op eigen wijze voor op een vervolgopleiding2.  De context en de 
complexiteit van het onderwijs in informatievaardigheden verschilt per schooltype  (o.a. Van der Kaap & Schmidt, 2007):
•   In het vmbo, zeker in vmbo-b en vmbo-k, staat vooral de beroepspraktijk centraal, waardoor leerlingen                    
     informatievaardigheden vooral in toegepaste praktische contexten moeten oefenen. 
•   In de eindtermen voor havo/vwo spelen ook onderzoeksvaardigheden een belangrijke rol. Informatievaardigheden      
    moeten hier dus niet alleen in praktijkgerichte contexten aan bod komen, maar ook als onderdeel van 
    het verrichten van onderzoek, bijvoorbeeld het profielwerkstuk. 

Leerlingen verschillen per schooltype bovendien in leer- en intellectueel vermogen en motivatie.

Vmbo: veel behoefte aan instructie en begeleiding 
Vmbo-leerlingen nemen minder snel nieuwe informatie op en hebben vaak een wat kortere aandachtsspanne dan 
havisten en vooral vwo'ers. Ook ervaren vmbo'ers sneller informatiestress dan havo- of vwo-leerlingen en hebben ze 
ondersteuning nodig bij het interpreteren van informatie. Deze kenmerken vragen extra inzet van en begeleiding door 
de vmbo-docenten:

•   Docenten moeten het stappenplan herhaaldelijk klassikaal doornemen en de stappen herhaaldelijk voordoen. 
•   Docenten moeten waar mogelijk (ook) beeldmateriaal gebruiken om de stappen voor het oplossen 
     van informatievraagstukken toe te lichten en moeilijke begrippen uit te leggen.
•   Docenten moeten extra aandacht geven aan een heldere en stapsgewijze begeleiding van opdrachten en 
     duidelijke instructies. 
•   Docenten moeten extra aandacht besteden aan het aanleren van verschillende deelprocessen binnen stappen.
     (Hoe zoek je in Google? Wat doe je als je zoekactie niet de gewenste resultaten oplevert?).
•   Docenten moeten opdrachten goed laten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.
•   Docenten moeten zorgen voor uitdagende, betekenisvolle opdrachten waarmee leerlingen concreet en 
     praktisch met de lesstof aan de slag kunnen gaan.
•   Docenten moeten informatie in opdrachten steeds in kleine stukjes aanbieden.
•   Docenten moeten de leerlingen ondersteunen bij het interpreteren en gebruiken van de gevonden informatie. 

Havo: een gemengd geheel
Havo-leerlingen kunnen al wat beter zelfstandig aan de slag dan vmbo'ers. Toch kunnen ook zij nog wel wat 
ondersteuning gebruiken. Vergeleken met leerlingen uit het vwo hebben havo-leerlingen soms een wat beperktere 
aandachtsspanne en een beperkter vermogen tot gestructureerd werken. En hoewel havisten meer informatie 
kunnen verwerken dan vmbo'ers, vinden zij dit toch niet altijd even prettig. In havo-klassen kunnen er bovendien grote 
niveauverschillen tussen leerlingen zijn door instromers vanuit het vmbo en het vwo. Havisten zijn daarom gebaat bij 
een stapsgewijze en gedifferentieerde aanpak:

      
2 - Elk schooltype is onderverdeeld in twee fases: de onderbouw en de bovenbouw. In het vmbo betreft de onderbouw de eerste 
      twee jaar, bij havo/vwo de eerste drie jaar. De onderbouw is gericht op brede scholing, in de bovenbouw kiezen leerlingen een              
      profiel (keuze uit tien profielen in vmbo en vier in havo/vwo). Vmbo-leerlingen kiezen in de bovenbouw bovendien een van 
     de vier verschillende leerwegen: basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd en theoretisch.  vergelijken, kiezen en 
     adviseren die aansluiten bij de behoeften van de school en desgewenst op maat een doorgaande lijn samenstellen.

   4. Differentiatie naar schooltype
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• Docenten moeten ook voor havisten het stappenplan herhaaldelijk klassikaal doornemen. 
• Docenten moeten opdrachten laten aansluiten bij de interesses en de belevingswereld van de leerlingen.
• Docenten moeten in kleine stappen toewerken naar meer zelfstandigheid in het omgaan met informatievraagstukken. 

Steeds met duidelijke instructie. 
• Docenten kiezen bij voorkeur voor samenwerkingsopdrachten, waarbij ze leerlingen het beste in homogene groepjes 

indelen. Ze moeten opdrachten en instructies hier bij voorkeur op aanpassen. 
• Docenten moeten opdrachten in betekenisvolle contexten aanbieden en leerlingen zowel theoretisch als praktisch 

met de lesstof aan de slag laten gaan. Zo spreken ze  de 'denker' en de 'doener' in de havist aan.
• Docenten moeten zorgen dat opdrachten en lessen naast tekst bij voorkeur ook beeldmateriaal bevatten. 

Vwo: vragen over het proces en de randvoorwaarden
Vwo-leerlingen kunnen over het algemeen goed zelfstandig werken en hebben anders dan vmbo- en havoleerlingen 
minder behoefte aan begeleiding. Een deel van de leerlingen zal het juist prettig vinden om extra uitgedaagd te worden. 
Vwo-leerlingen hebben wel vaker vragen over het proces en de randvoorwaarden om het einddoel van een taak te 
bereiken. Net als vmbo- en havoleerlingen hebben ze behoefte aan praktijkgerelateerde opdrachten, bijvoorbeeld om zo 
een voorproefje te krijgen van toekomstige werkzaamheden. 

• Docenten doen er ook op het vwo goed aan om het stappenplan klassikaal door te nemen. Dit kunnen ze ook door 
een groepje leerlingen een presentatie over de stappen te laten geven.

• Docenten moeten zorgen voor intellectueel uitdagende opdrachten met ruimte voor eigen initiatief. Daarbij kunnen 
vwo-plus-leerlingen moeilijkere opdrachten krijgen.

• Docenten moeten naast onderzoeksgerichte ook zorgen voor praktijkgerichte opdrachten voor vwo'ers. 
• Docenten moeten zorgen voor opdrachten waarbij leerlingen zowel zelfstandig als in groepjes kunnen werken, 

omdat ook vwo'ers moeten leren samenwerken. 
• Docenten moeten in de opdrachten tekst afwisselen met beeldmateriaal, want ook vwo'ers vinden dat fijn.  
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   Bijlage: Checklist goede informatievaardige opdrachten

GoedOnvoldoendeOpdracht(en):

Checklist goede informatievaardige opdrachten

Alle docenten van de school gebruiken hetzelfde 
stappenplan (indien van toepassing).

Gebruik deze checklist voor het toetsen van opdrachten voor informatievaardigheden. Kruis aan in hoeverre de 
verschillende aspecten in de opdrachtomschrijving aanwezig zijn. Probeer de opdrachten zo vorm te geven dat in elke 
opdracht steeds alle punten voldoende of goed scoren.

In de (omschrijving van de) opdracht komen de zes stappen 
voor het oplossen van een informatievraagstuk aan bod 
(zie hoofdstuk 2):

1. Informatieprobleem formuleren: vastleggen van 
het informatieprobleem en welke informatie en 
gegevens nodig zijn om de taak uit te kunnen voeren.

2. Zoekstrategien: strategien om informatie te 
zoeken, het bepalen van de mogelijke bronnen en het 
selecteren van de beste bron.

3. Verwerven en selecteren van informatie: het 
verzamelen van informatie volgens zoek- en 
selectiecriteria en het selecteren van informatie op 
basis van bruikbaarheid en betrouwbaarheid..

4. Verwerken van informatie: het verwerken van 
informatie in tekst, tabellen of grafieken, daarbij 
antwoord gevend op het informatieprobleem door 
conclusies te trekken, een standpunt in te nemen en 
te onderbouwen en suggesties te doen voor nader 
onderzoek.

5. Presenteren van informatie: de informatie uit diverse 
bronnen organiseren en het resultaat presenteren.

6. Evalueren en beoordelen: terugkijken op het proces 
en de uiteindelijke resultaten van het doelgericht 
en systematisch omgaan met informatie en 
het resultaat beoordelen op betrouwbaarheid, 
bruikbaarheid en relevantie.

De opdrachten sluiten aan bij/houden rekening met het 
niveau en het schooltype van de leerlingen 
(zie hoofdstuk 4).

Voldoende
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GoedOnvoldoendeOpdracht(en):

De opdrachten sluiten aan bij de benodigde onderliggende 
vaardigheden van leerlingen, zoals leesvaardigheid en 
computervaardigheid (zie hoofdstuk 3).

De opdrachten zijn gedifferentieerd naar eventuele 
niveauverschillen binnen de groep/klas. 

De opdrachten sluiten aan bij voorkennis van leerlingen of 
activeren deze.

Opdrachten kennen in opbouw van toenemende 
moeilijkheidsgraad.

Leerlingen/docenten gebruiken zowel on- als offline 
bronnen gebruikt in de opdrachten. 

Leerlingen/docenten gebruiken verschillende soorten on- 
en offline bronnen in de opdrachten.

Er is aandacht voor de beoordeling van de betrouwbaarheid 
van bronnen in de opdrachten.

De opdrachten zijn contextrijk. 

Er is een concrete eindopdracht als afronding van de taak 
(presentatie, werkstuk, blog etc.). 

Er zijn duidelijke leerdoelen benoemd in de opdrachten. 

De opdrachten bevatten momenten voor reflectie, discussie 
en evaluatie.

Leerlingen moeten (ook) samenwerken bij de uitvoering 
van de opdrachten.

Leerlingen kunnen gebruikmaken van proceswerkbladen.

Tip: Stimuleer leerlingen om gebruik te maken van 
mindmaps. 

Opmerkingen:

Voldoende

Checklist goede informatievaardige opdrachten


