Opleiding Informatievaardigheden hbo - 2018
Leer kinderen informatievaardig zijn

Voor jou?
Je bent beleidsmatig en uitvoerend werkzaam als leesconsulent hbo binnen de Bibliotheek op school en de school wil/
gaat aan de slag met informatievaardigheden. Je hebt affiniteit met nieuwe zoekstrategieën en nieuwe media.
NB Heb je de opleiding mediacoach gevolgd of is er in de bibliotheek een collega als mediacoach werkzaam, die
deskundig is op het gebied van (nieuwe) media en die gesprekspartner en begeleider is van leerkrachten, dan is deze
opleiding minder relevant.
Kansen voor de bibliotheek
Mediawijsheid wordt door scholen op verschillende manieren ingevuld. Expertise, focus en structurele aandacht
voor het onderwerp ontbreken echter in veel gevallen, wat ten koste gaat van de kwaliteit. De leesconsulent /
onderwijsspecialist hbo van de bibliotheek kan hierin met de Bibliotheek op school een belangrijke ondersteunende
rol vervullen naar leerkrachten en scholen. Zij kan scholen helpen bij het vormgeven van noodzakelijk beleid en
leerkrachten ondersteunen bij de uitvoering daarvan.
Resultaat
• Je hebt kennis over de stand van zaken op het gebied van informatievaardigheden binnen de scholen in je
werkgebied.
• Je ontwikkelt visie en beleid over de rol die de Bibliotheek op school kan spelen bij het bevorderen van
informatievaardigheden op de scholen.
• Je ontdekt en ontwikkelt zelf de specifieke informatievaardigheden die nodig zijn om informatievaardig te zijn.
• Je leert om deze vaardigheden over te dragen op leerkrachten en kinderen van basisscholen, waaronder:
basiskennis en theorieën, informatievaardigheden en zoekvaardigheden, en recente informatietechnologische
ontwikkelingen.
Programma
De opleiding richt zich op informatievaardigheden als onderdeel van een van de vier domeinen die horen bij Digitale
Geletterdheid (en onderdeel van het model 21e eeuwse vaardigheden van SLO). De onderwerpen die aan bod komen:
• Mediawijsheid in relatie tot leesbevordering van het jonge kind.
• Informatievaardigheid in relatie tot zaakvakken.
• Creëren van een activerende leeromgeving voor kinderen. Dit is een onderwijssituatie waarin kinderen actief op
zoek moeten naar een oplossing, waarbij werkvormen worden gebruikt voor probleemoplossend handelen.
Binnen het scholingsprogramma spelen we waar mogelijk in op jouw leerwensen en op vernieuwingen. Dat betekent
dat er mogelijk wijzigingen komen die ingegeven zijn door actuele nieuwe materialen en ontwikkelingen.
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Dag 1

Mediawijsheid algemeen
• Verkenning van oude en nieuwe middelen en het verschil hoe er mee om te gaan
binnen de pedagogische opdracht
• Meest bekende media, onderzocht en bekeken op hun krachtfactoren
• Nieuwe media die op dit moment het meest gebruikt worden op scholen en de wijze
waarop
• Introductie van theorieën, modellen, inzichten en onderzoek op het gebied van
Mediawijsheid
• Het wel of niet gebruiken van protocollen en de vraag hoe mediawijs je zelf eigenlijk
bent

Dag 2

Mediawijsheid en de bibliotheek (gastdocent)
• Introductie in landelijke ontwikkelingen, mede vanuit de KB
• Kennis van het netwerk binnen en buiten de bibliotheekbranche
• Introductie en verkenning van de taak van bibliotheken op het gebied van
mediawijsheid voor leerlingen bij het leren kritisch en onderscheidend lezen
• Verkenning van de eigen positie en rol van de eigen bibliotheek in dit veld

Dag 3

Informatievaardigheden
• Introductie van de belangrijkste theorieën, modellen, inzichten en onderzoeken over
de informatiegeneratie
• Het hanteren van de “big 6 methode”, zes stappen bij het opzoeken van informatie die
nodig zijn voor het oplossen van een probleem of het uitvoeren van een taak
• Optimaal gebruik van zoekmachines
• Ontwikkelen van juiste zoekstrategieën voor verschillende leeftijden
• Competenties om informatievaardigheden te onderwijzen aan kinderen

Dag 4

Nieuwe en sociale media
• Hands on opleiding in gebruik van nieuwe en sociale media voor beginners
• Hands on opleiding in gebruik van nieuwe en sociale media voor gevorderden
Welke media getraind worden hangt o.a. af van wat er bekend en onbekend is bij de
deelnemers; In principe worden nieuwe media gekoppeld aan kerndoelen van het
onderwijs, zoals het maken van een blog, tagxedo, mindmap, etc.

Werkwijze
Na elke lesdag krijg je een praktische huiswerkopdracht mee om de dingen die je geleerd hebt concreet toe te passen
en te oefenen. Het laatste deel van dag 4 zal ook worden gebruikt om te komen tot een afronding van de module. De
zelfstudie bestaat uit het lezen van literatuur en artikelen en het uitvoeren van opdrachten in samenwerking met het
onderwijs..
Voorwaarden
Je beschikt over een tablet of laptop, bij voorkeur Windows.
Certificering
Je ontvangt een certificaat van Avans+. Om het certificaat te ontvangen is 100% aanwezigheid vereist.
Praktische informatie
Opleidingsinstituut:

Avans+ Hogescholen - docenten Ivo Wouters en Marleen Wijnen

Opleidingsduur:

4 dagen van 9.30-16.30 uur (incl. lunch)

Studiebelasting:

4 opleidingsdagen
28 uur voorbereidings- en verwerkingstijd, afhankelijk van achtergrond en ervaring

Looptijd:

2 maanden / frequentie eens per drie weken
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Opleidingsdagen:

Utrecht - Volksuniversiteit
7 maart 2018
28 maart 2018
11 april 2018
16 mei 2018

Kosten:

€ 1.100,-

Deelnemers:

Minimaal 12 – maximaal 15 deelnemers
Bij minder dan 12 deelnemers wordt de opleiding doorgeschoven naar het volgende
seizoen.

Aanmelden:

Voor 16 februari 2018 via het aanmeldingsformulier op www.debibliotheekopschool.nl.
Alle data, prijzen en locaties zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden door
een gebrek of overvloed aan aanmeldingen. Wijzigingen worden tijdig aan de deelnemers
gecommuniceerd.
Soms nemen we naar aanleiding van je intekenformulier contact op voor een telefonisch
gesprek van ongeveer 15 minuten. Dit om te voorkomen dat de opleiding en je verwachtingen
niet op elkaar aansluiten. We veronderstellen dat je de toolkit van de Bibliotheek op school
weet te vinden en de relevante documenten kent.

Annuleren:

Deze aanmelding verplicht tot het betalen van de verschuldigde kosten voor deze
opleiding. Betaling van de kosten vindt vooraf plaats, je ontvangt hiervoor een factuur.
Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding. Tot vier weken
voor aanvang worden 50% van de kosten in rekening gebracht en tot twee weken voor
aanvang het volledige bedrag. De annuleringsvoorwaarden komen te vervallen wanneer
je voor vervanging zorgt. Met deze aanmelding verklaar je bekend te zijn met de
annuleringsvoorwaarden.
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