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Jongeren groeien op in een samenleving die bol staat 

van informatie. Dagelijks zien zij in hun omgeving en 

via (social) media een schat aan al dan niet vaststaande 

feiten aan zich voorbijtrekken, waaruit ze een selectie 

moeten zien te maken. Wat is waar, wat is belangrijk, wie 

zegt dat en waar vind ik wat ik wil weten?

Zoeken en kunnen vinden wat je zoekt zijn in de huidige 

informatiesamenleving onmisbare vaardigheden. Dat 

geldt ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

De veelheid aan informatie die bij ze binnenkomt is 

zo overweldigend dat het ontzettend moeilijk is om 

hoofd- en bijzaken te scheiden. Zo blijkt bijvoorbeeld 

uit onderzoek van Mijn Kind Online dat het verschil 

tussen informatie en reclameboodschappen vaak niet 

duidelijk is. Een commerciële claim wordt gerust als 

feit geïnterpreteerd. Jongeren nemen vaak klakkeloos 

informatie over die op een website staat. Het staat 

op internet, dus het is waar. Dat anderen er belang bij 

kunnen hebben om feiten te verdraaien of te verzwijgen, 

komt niet bij ze op. 

Informatievaardigheden gaan over het zoeken, vinden, 

kritisch analyseren en verwerken van diverse on- en 

offl ine informatiebronnen. Dus in boeken en kranten, in 

de bibliotheek, maar ook via websites of profi elpagina’s 

op social media. Zoeken en vinden kunnen jongeren niet 

vanzelf, dat moeten ze leren. 

   Voorwoord

In Beter leren door informatievaardigheden heeft 

Sardes in opdracht van het Sectorinstituut Openbare 

Bibliotheken (SIOB) op een rij gezet waar informatie-

vaardigheden binnen het voortgezet onderwijs (met 

name binnen het vmbo) over gaan. En hoe jongeren deze 

vaardigheden kunnen ontwikkelen en op welke wijze 

bibliotheekmedewerkers leerkrachten en leerlingen 

kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van 

informatievaardigheden. Ons doel is om leerkrachten 

binnen het vmbo te helpen om informatievaardigheden 

een eigen plek in het onderwijsaanbod te geven. De 

openbare bibliotheken werken al samen met het 

voortgezet onderwijs, onder meer op het gebied van 

leesbevordering in het kader van het programma de 

Bibliotheek op school. Zij willen ook leerlingen meegeven 

hoe bronnen beter en sneller te zoeken en te duiden. 

Maaike Toonen, 

adviseur mediawijsheid SIOB/de Bibliotheek op school

Maaike Toonen, 

adviseur mediawijsheid SIOB/de Bibliotheek op school
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Nederland behoort sinds 2012 tot de top acht van meest concurrerende kenniseconomieën in de wereld (World 

Economic Forum, 2012). Een signifi cant deel van de economische groei in onze samenleving komt voort uit kennis. 

En deze kennis vernieuwt zich ook steeds. Daarom is het als burger belangrijk steeds te blijven leren. De laatste tien 

jaar wordt meer gesproken over ‘21st century skills’: vaardigheden die nu en in de toekomst van belang zijn om goed 

te kunnen blijven functioneren. De kern van de 21st century skills bestaat uit basisvakken zoals rekenen en taal, maar 

daarnaast zijn informatievaardigheden en mediawijsheid belangrijke skills voor mensen om kennis en vaardigheden 

gedurende hun leven op peil te houden.  

Informatie zoeken, vinden, beoordelen en verwerken zijn sleutelvaardigheden geworden in een informatie- en 

kennissamenleving. Maar hoe leren wij de juiste informatie te zoeken? Hoe wordt informatie geselecteerd? Het steeds 

maar groeiend analoge en digitale informatieaanbod vraagt om het bewust aanleren van een aantal vaardigheden en 

een gezonde kritische houding ten aanzien van de geboden informatie. Sterker nog: informatievaardigheden behoren 

daardoor tot de basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen.

Terminologie

Over dit onderwerp is veel geschreven. In de literatuur, maar ook in de dagelijkse praktijk, worden verschillende 

termen door elkaar gebruikt: van informatiegeletterdheid tot informatievaardigheden. Het betreft vaardigheden die 

worden toegepast bij het werken met zowel analoge als digitale bronnen. Door internet en het groeiend aanbod 

van digitale informatie maken informatievaardigheden onderdeel uit van mediawijsheid en wordt steeds 

meer de link gelegd met digitale informatie en digitale geletterdheid. In deze brochure hanteren we waar 

mogelijk de term informatievaardigheden: zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van informatie, 

zowel analoog als digitaal.

Aandacht voor informatievaardigheden in het onderwijs

Als informatievaardigheden zo belangrijk zijn, dan verwachten we ook dat informatievaardigheden 

een prominente plek hebben binnen het onderwijs. Maar hoe vanzelfsprekend is de aandacht 

voor informatievaardigheden binnen de verschillende onderwijsvormen en niveaus? En meer 

specifi ek, hoe is dat op het vmbo? De helft van de kinderen gaat naar het vmbo. Ook zij moeten een 

sectorwerkstuk maken en worden voorbereid op een leven lang leren en op het actief participeren 

in de maatschappij. Hoe kun je binnen de verschillende vormen van het vmbo aandacht besteden 

aan informatievaardigheden en welke rol kan de mediathecaris of leesconsulent daarbij spelen? 

Met deze brochure willen we niet alleen het belang van aandacht voor informatievaardigheden 

onderstrepen, maar vooral ook de meerwaarde van samenwerking tussen school en bibliotheek 

op dit vlak in beeld brengen. 

Inhoud van deze brochure

In hoofdstuk 1 en 2 staan de informatievaardigheden centraal. Wat verstaan we onder deze term en 

waarom zijn informatievaardigheden belangrijk? Een samenvatting van de belangrijkste onderzoeken 

naar het mediagebruik en het informatiegedrag van jongeren op het vmbo wordt beschreven 

in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden handreikingen gegeven om meer aandacht te besteden aan 

informatievaardigheden op school. Wat is mogelijk en wenselijk, en wie en wat is daarvoor nodig? Hoofdstuk 

5 beschrijft de rol van de mediathecaris en leesconsulent van de bibliotheek. Hoe kan de mediathecaris en/of de 

leesconsulent (we bedoelen zowel mannelijke als vrouwelijke mediathecarissen en leesconsulenten) van meerwaarde 

zijn voor de school en daarmee een positieve invloed hebben op de onderwijsresultaten van leerlingen? Tot slot 

verwijzen we naar een aantal betekenisvolle websites en geven een overzicht van de gebruikte bronnen.

   Inleiding
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   1 – Wat zijn  informatievaardigheden?

We leven in een informatiesamenleving en we willen eigenlijk dat 

alle leerlingen zo snel mogelijk leren om hier adequaat mee om te 

gaan. Adequaat betekent hier dat leerlingen hun vaardigheden zo 

kunnen inzetten, dat ze hun weg kunnen vinden in de informatie 

en er zo veel mogelijk profi jt van hebben. We verwachten dan ook 

dat leerlingen informatie leren zoeken, selecteren en beoordelen. 

Effi ciënt en effectief gebruik leren maken van informatie is voor 

iedereen van belang. 

Mensen zijn informatievaardig als ze hebben geleerd hoe ze 

kunnen leren, als ze weten hoe kennis is georganiseerd, hoe ze 

informatie kunnen vinden en informatie vervolgens kunnen 

organiseren zodat anderen ervan kunnen leren (Van der Kaap en 

Schmidt, 2007). 

Met informatievaardigheden bedoelen we dus verschillende 

vaardigheden. Tuominen en Kotilainen (2012) onderscheiden de volgende 

deelvaardigheden:

• het identifi ceren en herkennen van informatiebehoeften

• het onderscheiden van informatiebronnen

• vinden en ophalen van informatie

• analyseren en beoordelen van de kwaliteit van informatie

• organiseren, opslaan en archiveren van informatie

• het gebruik van informatie op een ethische, effi ciënte en effectieve manier

• creëren en communiceren van nieuwe kennis

Het draait bij informatievaardigheden om het omgaan met analoge én digitale bronnen. In de praktijk worden 

informatievaardigheden (tegenwoordig) vooral geassocieerd met digitale vaardigheden. Dit komt doordat jongeren 

dagelijks steeds meer online zijn en als gevolg daarvan meer gebruikmaken van digitale bronnen.  

De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen - KNAW - (Barthel e.a., 2012) maakte zich vooral zorgen over 

de beheersing van de digitale vaardigheden en schreef daarom een advies over digitale geletterdheid. Zij bedoelen 

daarmee: ‘… het vermogen digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan 

kritisch te beoordelen.’ De digitaal geletterde is volgens Barthel e.a. dan ook digitaal denkend, digitaal vaardig en 

digitaal verantwoordelijk. Barthel e.a. maken onderscheid naar basiskennis (doorzien hoe communicatie de wereld in 

een netwerk heeft veranderd), gebruik (kunnen omgaan met standaard software en een kritische houding tonen) en 

gedrag (handelen in relatie tot de technische mogelijkheden). 
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Onderdeel van een groter geheel

Informatievaardigheden maken onderdeel uit van een groter geheel. Ze worden gerekend tot een van de tien 

mediawijsheidcompetenties zoals deze zijn geformuleerd door Mediawijzer.net in 2012. Mediawijsheid wordt 

omschreven als ‘de verzameling competenties (vaardigheden) die je nodig hebt om actief en bewust te kunnen 

deelnemen aan de mediasamenleving’ (Mediawijzer.net, 2012). Het betekent dat je in staat bent te vinden wat 

je zoekt, selecteren wat je nodig hebt en te bepalen of informatie bruikbaar is. Daarnaast heb je vaardigheden 

nodig om informatie op te slaan, te verwerken en te delen. Deze combinatie van vaardigheden noemen we 

informatievaardigheden.

   2 - Hoe belangrijk zijn informatievaardigheden?

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat informatievaardigheden gelden voor analoge en digitale bronnen, maar 

dat door de toename van digitale toepassingen informatievaardigheden in steeds meer omgevingen van belang 

worden. Niet alleen de huidige arbeidsmarkt vraagt om werknemers met (digitale) informatievaardigheden en 

een adequate omgang met informatie. Digitale informatievaardigheden worden ook gevraagd bij het invullen van 

de belastingformulieren (DigiD), het aanvragen van een zorgverzekering, web-aankopen, reserveren van een hotel, 

communicatie met een energiebedrijf, het aanvragen van een visum, het downloaden van muziek, etc. Omdat de 

(technische) omgevingen waarin wij ons begeven steeds vernieuwen vraagt dat steeds maar weer om bijleren, of 

anders gezegd: een leven lang leren; een attitude waarmee iedereen zich blijvend ontwikkelt. 

Informatievaardigheden even onmisbaar als taal en rekenen

Informatievaardigheden zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren in de informatiemaatschappij. ‘In de 21ste eeuw 

behoort digitale geletterdheid tot de basisvaardigheden van de ontwikkelde mens. Het is een voorwaarde om te kunnen 

functioneren in de informatiemaatschappij. Digitale geletterdheid vraagt, net als taalbeheersing en rekenvaardigheid, 

om een vormingstraject dat iedereen gedurende langere tijd moet doorlopen.’ (Barthel e.a., 2012).  

Inzicht hebben 
in de media-
lisering van de 
samenleving

Begrijpen hoe 
media gemaakt 
worden

Zien hoe media 
de werkelijkheid 
kleuren

Apparaten, 
software en 
toepassingen 
gebruiken

Oriënteren  
binnen media-
omgevingen

Informatie  
vinden en  
verwerken

Content creëren Participeren  
in sociale 
netwerken

op het eigen  
mediagebruik

Doelen  
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Verschillende onderzoeken (zie bijvoorbeeld het ‘literature review’ in Julien & Barker, 2009) wijzen uit dat er grote 

zorgen zijn over het gebrek aan zoekvaardigheden en zogenaamde ‘information evaluation skills’ die wij hier 

samenvatten als informatievaardigheden bij leerlingen. Die zorgen zijn er juist ook omdat informatievaardigheden 

tot de basisvaardigheden van leerlingen zijn gaan horen. De KNAW (Barthel, e.a., 2012) vindt dat ‘het welvaren van 

het individu en van de maatschappij direct afhangt van de wijze waarop burgers effectief, effi ciënt en weloverwogen 

met informatie omgaan’. De KNAW is van mening dat de basiskennis, basisvaardigheden en basisattitudes van 

de ontwikkelde mens meer omvatten dan de beheersing van taal en rekenen. Zij omvatten ook het vermogen om 

informatie te begrijpen en doelgericht te gebruiken. In de visie van de KNAW zijn vaardigheden in de digitale informatie 

en communicatie en het kunnen refl ecteren op de impact, de beperkingen en de toekomstige ontwikkelingen ervan in 

de 21ste eeuw van groot belang. Zij zijn even onmisbaar als vaardigheden in taal en rekenen en inzicht in de betekenis 

en gevolgen daarvan. De KNAW richtte zich op havo en vwo, maar meldt zelf dat het buiten kijf staat dat aandacht voor 

digitale vaardigheden (informatievaardigheden) op het vmbo én het primair onderwijs even belangrijk is. 

Samengevat, informatievaardigheden zijn een voorwaarde om te kunnen functioneren in de 

hedendaagse informatiemaatschappij. Informatievaardigheden stellen leerlingen in staat 

beter en zelfstandig informatie te zoeken, te vinden, te beoordelen en te verwerken. Ze zijn een 

essentieel onderdeel van veel onderwijsleerprocessen en een voorwaarde voor een leven lang 

leren. Dit pleit voor specifi eke en structurele aandacht voor informatievaardigheden op school.
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In het vorige hoofdstuk hebben we vastgesteld dat 

informatievaardigheden voor iedereen (voor alle 

burgers) heel belangrijk zijn en dat de toepassingen 

alleen maar zullen toenemen. 

Jongeren kunnen ogenschijnlijk heel vlot met allerlei 

nieuwe apparatuur overweg. Er wordt gesproken 

over Generatie Einstein en Digital natives. Dit soort 

typeringen ontstaat vaak als we vierjarigen - tot onze 

eigen verbazing - al vaardig op een iPad zien swipen. 

Misschien zijn ze digitaal vaardig, maar betekent het ook 

dat veertienjarige jongeren in staat zijn om effi ciënt en 

   3 – Hoe informatievaardig zijn vmbo-leerlingen?  

effectief gebruik te maken van beschikbare informatie? 

Kunnen jongeren (on- en offl ine) de juiste informatie 

vinden om hun informatievraag te beantwoorden? 

Gebruiken zij de juiste zoekstrategieën en weten zij 

vervolgens de juiste informatie te selecteren en kritisch 

te evalueren? Met andere woorden: kunnen ze vinden 

wat ze willen vinden in analoge en digitale bronnen? Wat 

mogen we verwachten van de informatievaardigheden 

bij vmbo’ers? Dat een leerling sneller kan sms’en dan hij 

kan praten, betekent nog niet dat hij informatievaardig 

is… 
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Mediagebruik van vmbo-leerlingen

Er is al veel onderzoek gedaan naar het media- en internetgebruik onder vmbo-jongeren, waardoor we hierover reeds 

het een en ander weten. Zo hebben Jager e.a. in 2012 onderzoek gedaan naar het mediagebruik en -gedrag van vmbo-

leerlingen. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat jongeren veelvuldig internetten, met name voor recreatieve 

doeleinden: gemiddeld 2,8 uur per dag op de computer en 3,5 uur per dag op de mobiele telefoon. 

Mediagebruik en -gedrag van vmbo-leerlingen 

• Zo’n 25% van de jongeren maakt meer dan 10 uur per dag gebruik van de mobiele telefoon.

• De jongeren internetten gemiddeld 2,8 uur per dag op de computer en 3,5 uur per dag op de mobiele telefoon.

• YouTube en WhatsApp/Ping zijn de populairste applicaties onder jongeren. Dit leidt tot veel sociale interactie.

• 75% van de jongeren heeft wel eens inkomsten gegenereerd door slim mediagebruik.

Bron: Jager e.a. (2012)

Informatiegedrag onder vmbo’ers

Een belangrijk onderzoek naar het informatiegedrag van vmbo-leerlingen is dat van Groeneveld en Van Steensel 

(2010). Zij waren kritisch over het geschetste beeld van Generatie Einstein. Uit het onderzoek blijkt dat vmbo’ers een 

aantal specifi eke kenmerken hebben die ook betrekking hebben op hun informatievaardigheden (zie kader). 

Een vmbo’er:

• heeft een voorkeur voor niet-tekstueel lineair leren

• heeft behoefte aan structuur en (stapsgewijze) instructie

• zoekt informatie op het internet of raadpleegt bronnen binnen het eigen netwerk (ouders, vrienden, docenten)

• wil een aardige, toegankelijke docent met goede didactische vaardigheden en vakkennis

• is kritisch ten aanzien van de media (het betreft hier de houding ten aanzien van de status en gezag van de media) 

• heeft moeite met lezen

• heeft moeite met het omgaan met grote hoeveelheden informatie

• heeft moeite met het combineren van taken

• is niet voortdurend online

Bron: Groeneveld en Van Steensel (2010)

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek van Groeneveld en Van Steensel (maar ook Kuiper, 2007 en Walraven, 

2008) is dat leerlingen in het vmbo behoefte hebben aan mondelinge instructie en een duidelijke ‘klassikale’ structuur 

bij het leren. Vmbo’ers hebben minder behoefte aan een uitgeschreven instructie en proberen liever wat uit. Ook 

blijkt uit het onderzoek dat vmbo’ers op een gezonde manier kritisch zijn over de status van nieuwsbronnen, zoals 

het tv-journaal, de krant en het internet. Vooral de betrouwbaarheid van internetinformatie wordt betwijfeld: slechts 

32,7% acht deze informatie betrouwbaar, terwijl 46,8% deze onbetrouwbaar acht. Tot slot blijkt dat leerlingen in de 

theoretische leerweg meer bedreven zijn in het interpreteren van losse stukjes informatie dan leerlingen in de andere 

leerwegen.

Het hierboven beschreven profi el van het gedrag en de leerstijl van vmbo-leerlingen biedt aanknopingspunten 

voor een aanpak voor het onderwijzen van informatievaardigheden in het vmbo. Die aanpak presenteren we in het 

volgende hoofdstuk.
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Problemen bij het toepassen van informatievaardigheden

Hoewel het onderzoek van Groeneveld en Van Steensel (2010) aangeeft dat vmbo’ers kritisch zijn over de status van 

de nieuwsbron, blijkt uit het onderzoek van Jager e.a. (2012) dat 80% van de Nederlandse jongeren in het vmbo de 

betrouwbaarheid van bronnen niet structureel checkt. Jager e.a. laten zien dat vmbo-jongeren technisch en creatief 

vaardig zijn met media, maar ze overschatten zichzelf soms en zijn te weinig bewust bezig met hun mediagedrag. 

Vmbo’ers gaan op veel fronten niet bewust genoeg met informatie en media om:

• 80% van de vmbo-jongeren checkt niet structureel de betrouwbaarheid van gebruikte bronnen.

• 24% is snel afgeleid door divers mediagebruik.

 (Jager e.a., 2012).

De meeste leerlingen leren informeel (thuis, bij vrienden) om te gaan met het internet. Dat gaat vaak goed, maar 

niet altijd. Onderzoek van Walraven (2008) toonde al eerder aan dat zowel kinderen en tieners als volwassenen 

problemen hebben bij het toepassen van informatievaardigheden. Het onderzoek van Walraven richtte zich met 

name op het oplossen van informatievraagstukken. Uit het onderzoek komt naar voren dat iedere groep, op zijn eigen 

manier, problemen heeft met het toepassen van informatievaardigheden. Denk daarbij aan het specifi ceren van een 

zoekterm, het evalueren van zoekresultaten, informatie zoeken op websites en bronnen op waarde kunnen schatten. 

Daarnaast hebben vooral kinderen en tieners problemen met het defi niëren van het probleem en met het verwerken 

van informatie. Instructie in het oplossen van informatieproblemen zou volgens Walraven daarom moeten worden 

afgestemd op de doelgroep.

In het kader van de doorlopende lijn primair onderwijs - voortgezet onderwijs is de voorkennis van leerlingen die 

instromen vanuit het basisonderwijs van belang. Kuiper deed in 2007 onderzoek naar informatievaardigheden met 

betrekking tot internet in het basisonderwijs. Zij geeft aan dat informatievaardigheden niet voldoende worden 

beheerst. Hieraan liggen volgens haar vier patronen ten grondslag: 

• Gebrek aan fl exibiliteit, ofwel het kunnen afwisselen van verschillende strategieën. Het ‘vertrouwen’ van 

leerlingen in het vermogen van Google om voor hen het juiste antwoord te vinden, draagt niet bij aan hun 

fl exibiliteit. 

• Gebrek aan geduld. Veel leerlingen zijn impulsieve internetgebruikers, zonder een duidelijk plan en met veel 

gebruik van ‘trial and error’. 

• Zoeken naar ‘precies het goede antwoord’ vormt een belemmering. Informatie die naar het antwoord zou 

kunnen leiden, zien ze over het hoofd. 

• Gebrek aan refl ectie: een belangrijke kwaliteit van goed internetgebruik. Dit is het vermogen in relatie tot 

de specifi eke eigenschappen van internet: de gebruiker moet zijn of haar weg vinden in grote hoeveelheden 

ongestructureerde informatie.

Het onderzoek van Kuiper vond plaats in het basisonderwijs in 2007, maar ook Barthel e.a. concluderen in hun 

onderzoek in 2012 dat de voorkennis van aankomende leerlingen in het voortgezet onderwijs zeer uiteen loopt. Velen 

van hen zijn handig met games en internet maar hebben geen notie van informatieverwerking, informatiebeheer en 

informatiemanipulatie (zie ook Jager e.a., 2012). 



99

Bewustwording is nodig

Internet wordt steeds meer als een bron van informatie gebruikt. Juist daarom is het van 

belang om informatievaardigheden goed te beheersen. Die informatievaardigheden zijn 

overigens ook van belang bij het zoeken in analoge bronnen, zoals boeken en tijdschriften. 

Een belangrijk verschil tussen de digitale bronnen op het internet en de analoge bronnen 

die in de school worden aangeboden, is dat bij het gebruik van lesmateriaal (boeken) in 

het onderwijs de docent meestal vooraf een selectie heeft gemaakt. Dat betekent dat in de 

lesmethode anderen, zoals uitgevers, methodeschrijvers en de docent al informatievaardige 

keuzes hebben gemaakt. 

In een bibliotheek of mediatheek moeten leerlingen zelfstandig deze informatiekeuzes maken, 

maar ook deze collectie is met zorg door de bibliothecaris of mediathecaris samengesteld. De 

mediathecaris heeft bijvoorbeeld boeken uitgezocht die passen bij de leeftijd van de leerling, 

of bronnen die passen bij een sectorwerkstuk. 

Als leerlingen zelf op zoek gaan op het internet om een (sector)werkstuk te maken dan is 

deze selectie van informatie nog niet gemaakt. Leerlingen zoeken zelf naar websites, met 

zoekwoorden naar informatie op basis van hun informatievraag en kiezen welke informatie 

van betekenis is. Het belang van informatievaardigheden wordt niet altijd onderkend. 

Bij alle informatie die leerlingen zelf verwerven hebben ze informatievaardigheden nodig. 

Dan is het van belang dat de leerling weet waar hij naar op zoek is zodat hij gericht informatie 

kan verzamelen. Voor leerlingen zijn andere bronnen dan de bibliotheek en het internet 

overigens ook van belang: ouders, leeftijdsgenoten en vrienden zijn ook een belangrijke bron. 

Een leerling maakt bij zijn eigen informatiezoekproces dus impliciet ook al afwegingen: ‘kan 

ik het vinden in de bibliotheek of mediatheek, vraag ik het mijn ouders, vrienden of kan ik het 

vinden op internet?’.

Er is nog een belangrijk verschil in aanbod tussen analoge en digitale informatie. Bij boeken en 

tijdschriften zijn er altijd meerdere mensen die de tekst verbeteren en corrigeren (hoewel ook 

dit niet waterdicht is). Maar bij digitale informatie is er niet altijd zoveel kwaliteitscontrole 

op de teksten. In het slechtste geval kan iedereen zonder veel controle van alles op internet 

plaatsen zonder dat er een redactieslag plaatsvindt. Leerlingen zijn zich niet altijd bewust 

van een aantal valkuilen bij het zoeken van informatie op internet. Belangrijke valkuilen 

zijn bijvoorbeeld dat veel informatie op internet geen controleerbare bronvermeldingen 

bevat of dat professionele publiekscommunicatie vaak is gericht op het verspreiden van 

vereenvoudigde of zwaar aangezette boodschappen (reclame). Leerlingen kunnen dat nog 

niet altijd goed inschatten (Schravesande, 2009). Alleen door structurele aandacht voor 

informatievaardigheden in het onderwijs leren leerlingen de informatievaardigheden toe te 

passen bij digitale en analoge bronnen en worden ze zich bewust van de valkuilen bij het 

zoeken naar informatie. 

We hebben nu geconstateerd dat informatievaardigheden tot de basale vaardigheden 

behoren en dat vmbo’ers wel veel gebruikmaken van nieuwe media, maar nog niet altijd 

informatievaardig zijn. In het volgende hoofdstuk gaan we in op de vraag hoe je aan de slag 

kunt met informatievaardigheden op het vmbo.  



10

In het vorige hoofdstuk beschreven we wat we weten van de informatievaardigheden en internetgedrag van vmbo’ers. 

In dit hoofdstuk kijken we hoe informatievaardigheden het beste kunnen worden geleerd in het vmbo. We gaan dus 

aan de slag!

Het zoeken van informatie gebeurt natuurlijk in verschillende vakken en ook in alle sectoren in het vmbo, zowel in 

groen  techniek, economie, zorg & welzijn als intersectoraal. In alle sectoren wordt tegenwoordig gebruikgemaakt van 

informatietechnologie. Een uitdaging voor het voortgezet onderwijs en voor het vmbo is wel om dat wat de leerlingen 

bijvoorbeeld leren bij Nederlands ook toe te passen bij Engels of zelfs bij de praktijkvakken. Als een school werkt met 

teams is afstemming tussen de vakken misschien makkelijker te regelen, maar samenwerking tussen de vaksecties 

blijkt vaak nog ingewikkeld. En laten we ook eerlijk zijn: niet iedere docent is even enthousiast over het gebruik van 

de computer in het onderwijs. Uit onderzoek van Ten Brummelhuis en Van Amerongen (2011) blijkt dat docenten in 

het voortgezet onderwijs de computer minder ter ondersteuning van de les gebruiken (59%) dan hun collega’s in 

het basisonderwijs (91%) en het mbo (72%). Docenten in het voortgezet onderwijs maken gemiddeld 6 uur per week 

gebruik van computers. Leerlingen gebruiken de computer en internet vooral om informatie te zoeken (80%), samen 

met andere leerlingen aan opdrachten te werken (59%) en via mail een huiswerkopdracht in te leveren (34%). 

Veel docenten zoeken naar een goede manier om leerlingen te begeleiden bij het zoeken naar informatie. Maar hoe 

pak je dat aan binnen het vmbo? Informatievaardigheden zijn eigenlijk generieke vaardigheden die bij alle vakken 

toepasbaar zijn. Maar de vraag is: hoe zorg je nu dat deze in de verschillende vakken op eenzelfde manier worden 

toegepast?

Twee didactische benaderingswijzen 

Uit de literatuur blijkt dat er twee didactische benaderingswijzen zijn om meer aandacht te besteden aan 

informatievaardigheden (Kuiper, 2007; Walraven, 2008): de cursorische benadering en de onderzoeksgerichte 

benadering. Bij de cursorische benadering worden leerlingen gestimuleerd om expliciet aandacht te besteden aan 

de verschillende stappen die genomen moeten worden in het oplossingsproces en de manier waarop deze stappen 

fl exibel kunnen worden gebruikt in verschillende situaties. Bij de onderzoeksgerichte benadering gaat het er om dat 

leerlingen zelf keuzes leren maken binnen een rijke omgeving. Beide benaderingen kunnen leerlingen stimuleren om 

kritisch met informatie om te gaan.

   
4 – Aan de slag met informatievaardigheden 

op het vmbo



11

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de meeste vmbo’ers behoefte hebben aan mondelinge instructie en een 

duidelijke ‘klassikale’ structuur bij het leren. Met een goede docent kunnen zij stapsgewijs informatievaardig worden. 

Hieruit blijkt dat een cursorische benadering voor vmbo-leerlingen het meest geschikt is. In feite maakt de docent 

gebruik van ‘modelen’: voordoen en nadoen. 

Scholen hoeven dit niet in hun eentje op te lossen! Samen met de mediathecaris of de leesconsulent kan de docent 

een stappenplan voor informatievaardigheden opstellen. De mate van samenwerking tussen school en mediatheek 

of bibliotheek (de leesconsulent) hangt vanzelfsprekend af van de visie op onderwijs en de mogelijkheden binnen de 

school. 

In een goed didactisch model wordt de moeilijkheidsgraad steeds hoger en is er ook sprake van herhaling. 

Hierdoor wordt de routine in informatievaardigheden opgebouwd. Bij herhaling van de verschillende stappen van 

informatieverwerving leren kinderen zelf de goede vragen te stellen die horen bij informatievaardigheid. Vanuit de 

klassikale instructie kunnen leerlingen vervolgens in verschillende vakken meer zelfstandig of in tweetallen het eigen 

zoekgedrag toepassen. Daarbij kunnen ze gebruikmaken van een stappenplan. Een mediathecaris of leesconsulent kan 

leerlingen hierbij ondersteunen. 

Werken volgens een stappenplan

Een manier om informatievaardigheden aan te leren is klassikaal het stappenplan door te nemen. Zoals gezegd werk 

je dan met modelen: voordoen (hardop denken) en nadoen, samen met de leerling. Door het (samen) doorlopen van 

een stappenplan wordt het oplossen van een informatieprobleem als geheel aangeleerd: vanaf de behoefte aan 

informatie tot en met het verwerken en evalueren van de gevonden informatie. Een voorbeeld van een stappenplan 

dat specifi ek voor het onderwijs is ontwikkeld is de ‘Big 6’: een aanpak uit de Verenigde Staten en door Boekhorst in 

2005 in Nederland geïntroduceerd. Volgens de Big 6 zijn er zes belangrijke informatievaardigheden.  

1. het probleem defi niëren

2. de zoekstrategie kiezen

3. informatiebronnen opsporen

4. de informatie verwerken

5. informatie van meerdere bronnen samenbrengen

6. evalueren
      Bron: Boekhorst (2005)



12

De goede vragen stellen

Het stappenplan van de Big 6 is heel bruikbaar en aan de hand van de zes hoofdvragen kun je nog veel meer vragen 

stellen, die de informatievaardigheden versterken. We nemen de Big 6 daarom nog een keer door en benoemen per 

onderdeel vragen die de docent kan stellen. 

1. het probleem defi niëren

• Wat is mijn werkelijke zoekvraag? 

• Nadenken over de juiste zoekvraag

• Wat gebeurt er als…..?

2. de zoekstrategie kiezen

• Zoek ik op internet (tekst of fi lm), in boeken of in tijdschriften? 

3. informatiebronnen opsporen

• Een zoekvraag goed spellen, hoewel dit ook steeds minder nodig is omdat Google spellingsuggesties 

geeft (Bedoelde u:…?) 

• Wat zou een goede zoekvraag of een goed zoekwoord zijn?

4. de informatie verwerken

• Is het eerste zoekresultaat ook het beste?

• Wat is de bron van dit zoekresultaat?

• Is het duidelijk wie het geschreven heeft?

• Hoe oud is de informatie?

• Hoe heet de publicatie waar deze informatie uit komt?

5. informatie van meerdere bronnen samenbrengen

• De gevonden bronnen goed lezen

• Kan ik de digitale en analoge bronnen combineren?

6. evalueren

• Geeft de gevonden informatie ook een antwoord op mijn vraag?

• Is dit gepubliceerd in een medium (tijdschrift, krant, boek, internet, fi lmpje) dat over het algemeen 

betrouwbaar is?

Het gaat daarbij niet alleen om het kunnen bepalen van de waarde of status van een tekst, een fi guur of een grafi ek kan 

ook een bron zijn. Grafi eken goed kunnen lezen is een kunst apart en met grafi eken kunnen de cijfers ook behoorlijk 

worden gemanipuleerd. Daarbij moeten dus ook kritische vragen worden gesteld. 

Tot slot is het belangrijk om gesprekken met leerlingen te voeren over de vraag wat betrouwbare informatie is of kan 

zijn. Naast het samen doorlopen van de stappen, is het van belang om samen met de leerlingen te discussiëren over 

en te refl ecteren op de aard en betrouwbaarheid van de gevonden informatie. Wanneer is iets bijvoorbeeld een feit en 

wanneer een mening? 

Informatievaardigheden zijn een vaardigheid die door herhaling en routine kan worden versterkt. Het is daarom 

belangrijk om te oefenen met informatievaardigheden in verschillende vakken, maar ook in verschillende leerjaren. 

Door het herhalen en weer oprakelen van de informatievaardigheden worden deze steeds meer vanzelfsprekend voor 

de leerling. Oefening baart kunst.  

De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) geeft in de leerlijn informatievaardigheden aanwijzingen voor het 

ondersteunen van informatievaardigheden. Om informatievaardig te worden is kennis nodig, maar vooral ook 

oefening. Door onderzoeksgerichte opdrachten op te nemen in het curriculum is de kans op succesvol aanleren van 

informatievaardigheden het grootst. De manier waarop dit volgens de SLO verder uitgewerkt zou kunnen worden, 
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is door elk jaar diverse keren aandacht te besteden aan verschillende onderdelen. Dit geldt zowel voor analoge bronnen 

als digitale bronnen (Van der Kaap & Schmidt 2007).

Door eenvoudige opdrachten kunnen leerlingen thuisraken in de informatievaardigheden. Daarna kunnen 

leerlingen hun informatievaardigheden verbeteren door andere zoekvragen en toepassingen binnen de sector. 

Informatievaardigheden kunnen dan ook een rol gaan spelen op andere terreinen, zoals het zoeken van meer 

persoonlijke informatie (gezondheid, hobby’s) of loopbaanoriëntatie en de keuze voor een vervolgopleiding. Een 

voorbeeld van een project waarbij leerlingen expliciet begeleid worden bij het zoeken op internet en waarbij gewerkt 

wordt volgens een stappenplan is My Life Story (zie kader). Andere voorbeelden staan achterin de brochure.

Al doende leren

My Life Story
My Life Story is speciaal voor leerlingen in het eerste leerjaar vmbo. In de lessen staat het leven 

van de leerling centraal; vandaar de naam My Life Story. De complete lessenserie bestaat uit 

drie modules, waarvan informatievaardig er een is. De andere modules zijn mediavaardig 

en mediabewust. Informatievaardig zijn is het goed kunnen zoeken, vinden, beoordelen en 

gebruiken van informatie. Dit vormt de kern van My Life Story.

 

In deze module leren de leerlingen informatiebronnen benoemen en gebruiken. Ze leren 

informatie zoeken aan de hand van een vaste zoekmethode, het zoekblad. Stapsgewijs worden 

de leerlingen zich bewust van verschillende informatiebronnen. Ze leren welke bronnen er 

zijn en hoe ze die kunnen gebruiken. De module leert leerlingen alle basisvaardigheden voor 

al hun mediawijze denken en doen. Met het zoekblad doorlopen de leerlingen vier stappen 

om van een vraag naar een antwoord te komen. De stappen zijn: wat wil ik weten, waar ga ik 

zoeken, wat kan ik vinden en wat is mijn antwoord?

Werkvormen

Informatievaardigheden hebben ook betrekking op een zeker bewustzijn over de boodschappen. Een goede werkvorm 

is om met de leerlingen beelden te bekijken en deze samen te bespreken. Kijk bijvoorbeeld eens samen naar reclames 

of verkapte boodschappen in soaps en klusprogramma’s op televisie en bespreek de betrouwbaarheid, bijvoorbeeld:

• Wie biedt deze informatie aan en wat voor belangen heeft deze aanbieder?

• Welke specifi eke boodschappen staan hierin en hoe hangen die samen met de belangen van de aanbieder?

• Voor wie is deze boodschap bedoeld?

• Maak er een spel van en laat de leerlingen tellen hoe vaak de sponsor in beeld komt. 

Informatie en boodschap 

Een interessante werkvorm is de Nationale Jeugdkrakercompetitie. Hoewel deze zoekwedstrijd is 

bedoeld voor de groepen 7 en 8 van de basisschool, leent het idee zich goed voor het vmbo. Zeker ook 

omdat er een competitie-element aan verbonden is. Door mee te doen aan de wedstrijd leren kinderen 

zelfstandig te zoeken op het web en leren ze internet te gebruiken als informatiebron voor het maken 

van werkstukken. Ze werken in teamverband in zes ronden aan zeven vragen per week. Jaarlijks doen 

honderden teams van verschillende scholen uit heel Nederland mee. De vier beste teams strijden 

tegen elkaar in een online fi nale. (www.jeugdkrakercompetitie.nl, - een product van de bibliotheek)
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Voor alle leerwegen in het vmbo

De mate waarin aandacht wordt besteed aan informatievaardigheden en de wijze waarop dat wordt gedaan, verschilt 

per leerweg (basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd en theoretisch). Differentiatie is nodig. Leerlingen 

in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg hebben meer behoefte aan stapsgewijs werken. Leerlingen in de 

gemengde en theoretische leerweg kunnen beter uit de voeten met een zoekopdracht waarbij meer zelfstandigheid 

wordt gevraagd. Een docent op het vmbo kan goed inschatten wat de mogelijkheden en uitdagingen van de 

leerlingen zijn en kan zijn of haar lessen daarop aanpassen. Waar mogelijk kan een mediathecaris of leesconsulent 

van de bibliotheek samen met de docent afspraken maken over de manier waarop en de mate waarin aandacht voor 

informatievaardigheden in de lessen is, bijvoorbeeld door te werken met een gezamenlijk stappenplan. 

Informatievaardigheden in kerndoelen en eindtermen 

Informatievaardigheden zijn niet nieuw of iets wat er ‘bijkomt’. Integendeel, er is een duidelijke relatie tussen 

verschillende (zaak-)vakken in het (voortgezet) onderwijs en het gebruik van informatievaardigheden. We kunnen 

informatievaardigheden direct terugvinden bij een aantal kerndoelen van verschillende vakken voor de onderbouw 

(2006). De kernprogramma’s zijn in ontwikkeling en worden in 2013 herzien, maar deze programma’s zijn op het 

moment van publicatie nog niet bekend.

Nederlands

4
De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit 

gesproken en geschreven teksten.

5
De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen 

en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen.

9
De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig 

voor te bereiden en uit te voeren.

Engels

14
De leerling leert in Engelstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te 

zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen.

17
De leerling leert informeel contact in het Engels te onderhouden via e-mail, brief 

en chatten.

Wiskunde

25

De leerling leert informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen, grafi eken 

en formules te gebruiken om greep te krijgen op verbanden tussen grootheden en 

variabelen.

27
De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en visualiseren en 

leert gegevens, representaties en conclusies kritisch te beoordelen.

Mens en maatschappij

36

De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties 

en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te 

verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

39
De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel 

maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.

40

De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een 

tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen en hij leert daarbij ook de 

eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken. 

41

De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en 

te analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of 

antwoorden op vragen te vinden. 
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Ook in de eindtermen is aandacht voor informatievaardigheden. 

Nederlands, 

basisvaardigheden Basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 

informatie verwerven, verwerken en presenteren.

Ter bevordering van het eigen taalleerproces elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het 

schrijven; GL/TL: Zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader 

van het sectorwerkstuk. 

Wiskunde 

De kandidaat kan informatie verzamelen, weergeven en analyseren met behulp van 

grafi sche voorstellingen en daarbij: 

• statistische representatievormen en een graaf hanteren; 

• op basis van de verwerkte informatie verwachtingen uitspreken en conclusies trekken.

Maatschappijleer 1

Domein K7; Beeldvorming en stereotypering 

• beschrijven hoe mensen bij het vormen van hun meningen beïnvloed worden door 

selectie van informatie;

• de rol van selectieve waarneming in het proces van beeld- en meningsvorming.

Maatschappijleer 2
ML2/K/7; Massamedia: 

• de betekenis van massamedia voor de samenleving; 

• kritisch beoordelen van inhoud en programmering van massamedia en 

nieuwsvoorziening; 

• rol herkennen die media kunnen vervullen bij beeldvorming en overdracht van 

waarden en normen; inzien hoe er sprake is van beïnvloeding door massamedia; 

• informatie vergelijken van verschillende media.

Tot slot

In dit hoofdstuk werd duidelijk dat informatievaardigheden 

belangrijk zijn voor het zoeken en verwerken van informatie 

in alle vakken. Informatievaardigheden zijn daarmee 

een onderwerp voor het hele team. Daarnaast vragen 

informatievaardigheden oefening in alle schooljaren. 

Aan het eind van het hoofdstuk is aangegeven dat 

informatievaardigheden worden genoemd in de kerndoelen 

en in de eindtermen. 

De leraar Nederlands is misschien het eerste aanspreekpunt, 

maar informatievaardigheden raken alle vakken en goede 

toepassing vraagt dus om afstemming met andere docenten 

in het team. Het is belangrijk om als team afspraken te 

maken over een eenduidige aanpak en dit vast te leggen in 

het beleid van de school. Een mediathecaris of leesconsulent 

van de bibliotheek kan het team daarbij ondersteunen. 
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   5 - De rol van de mediathecaris of leesconsulent

Welke rol spelen de mediathecaris en leesconsulent bij het verwerven van informatievaardigheden in het vmbo? 

Hoe kunnen de mediathecaris en de leesconsulent vanuit hun eigen rol de leerlingen ondersteunen? Hoe kunnen de 

bibliotheek, de mediatheek en de docenten van het vmbo hun krachten bundelen om samen te werken aan goede 

ondersteuning van informatievaardigheden? 

In dit hoofdstuk gaan we in op de rol van de mediathecaris en de leesconsulent. De term leesconsulent is misschien 

nieuw voor het voortgezet onderwijs, maar wordt in dit hoofdstuk ook toegelicht.

Samen werken aan informatievaardigheden 

Bij gerichte aandacht voor informatievaardigheden staat een goede eenduidige didactiek centraal. Alle docenten in 

het vmbo hebben baat bij goede informatievaardigheden van leerlingen. Om dat te bereiken is het verstandig om 

didactische afspraken te maken tussen docenten onderling. De mediathecaris of leesconsulent kan daar bovendien bij 

helpen. Sommige vmbo’s zijn georganiseerd in vaksecties, maar steeds meer vmbo’s kiezen voor teams. In het vorige 

hoofdstuk is de Big 6 behandeld, met aanvullende vragen. Informatievaardigheden worden versterkt door met het 

team afspraken te maken over een gezamenlijke aanpak van informatievaardigheden. En het mooie is, iedereen heeft 

daar profi jt van:

• De leerling leert een eenduidige benadering van informatievaardigheden, die toepasbaar is bij verschillende 

vakken.

• De docent beschikt over een bondige aanpak die in ieder vak van toepassing is.

• De mediathecaris en leesconsulent kunnen hun kennis en ervaring delen met verschillende docenten. 

Maar wie is er nu verantwoordelijk voor de structurele aandacht voor of het leren van informatievaardigheden? De 

docenten zorgen vanuit de vakinhoud voor de opdrachten. De neiging bestaat om informatievaardigheden dan bij 

de docent Nederlands of in de mentoruren te beleggen. Maar het is beter om het breder (vakoverschrijdend) aan te 

pakken. Zowel de mediathecaris van de school als de leesconsulent van de bibliotheek kan daarbij een rol kunnen 

spelen. 



17

De mediathecaris 

Als het gaat om het begeleiden van leerlingen dan vervullen mediathecaris en docent dezelfde rol. Daarvoor is het wel 

nodig dat er didactische afstemming plaatsvindt tussen docent en mediathecaris. Meer of minder zelfstandigheid van 

leerlingen toelaten in het leerproces en de begeleiding maken namelijk veel verschil uit.

Bij informatievaardigheden is ook afstemming nodig. Het gaat dan om de afstemming tussen de mediathecaris, 

de leesconsulent en de docenten over de planning van de aandacht voor informatievaardigheden in het lesrooster 

gedurende het schooljaar: wanneer komen informatievaardigheden aan de orde, in welke vakken en in welke 

projecten? In welke fase zijn welke vaardigheden nodig? De mediathecaris moet hier rekening mee kunnen houden. 

Bij het maken van afspraken tussen de docent en de mediathecaris zal ook een taakverdeling aan de orde komen. Met 

een duidelijke taakverdeling loop je elkaar niet voor de voeten. Een taakverdeling kan zijn: de mediathecaris of de 

leesconsulent leert de leerlingen zoeken in bronnen, de docent leert leerlingen kritisch naar informatie te kijken in 

relatie tot de opdracht (lesinhoud).

De mediatheek biedt ruimte voor een interactieve, zelfstandige en zelfwerkzame leeromgeving (Das en Walhout, 2011). 

Om te werken aan onderwijsprestaties is het een voorwaarde dat er sprake is van een onderwijsprogramma waarin de 

functie van de mediatheek geheel geïntegreerd is. De resultaten zijn niet enkel afhankelijk van een goed uitgeruste en 

georganiseerde mediatheek. Vooral een actieve houding van mediathecaris enerzijds en waardering en acceptatie van 

de mediatheek en mediathecaris door de directie en de leraren anderzijds spelen hierin een belangrijke rol.

Uit onderzoek van Kieft e.a. (2012) blijkt dat de activiteiten van de mediathecaris zich momenteel nog concentreren in 

de mediatheek, daar waar de mediathecaris de ruimte en de collectie beheert. Tien jaar geleden stonden de computers 

nog in het ‘computerlokaal’, maar tegenwoordig staan de computers door de hele school. Scholen die werken met 

laptops bieden helemaal een fl exibele leer- en werkomgeving. De school is steeds minder gebonden aan de mediatheek 

als ruimte. Computers en internet worden bovendien zowel binnen als buiten de school gebruikt. De mediathecaris 

kan zich daardoor meer en meer gaan richten op zijn didactische rol in het onderwijs: de ondersteuning van leerlingen 

in het onderwijsleerproces. De mediathecaris adviseert leerlingen, helpt bij leesbevordering, adviseert docenten en 

stimuleert informatievaardigheid. De rol van de mediathecaris verandert daarmee: van beheerder van de (school-)

bibliotheek naar een (inhoudelijk) partner van docenten (Das en Walhout, 2011).

De Amerikaanse onderzoeker Lance (1993) onderzocht de relatie tussen de omvang van de 

schoolbibliotheek en de leesresultaten in 221 openbare basisscholen en middelbare scholen. 

Hij ontdekte dat hier een direct verband tussen bestond: op scholen met een grotere 

bibliotheek (grotere collectie, meer betaalde mensuren) waren de leesresultaten van de 

leerlingen signifi cant hoger. Vijf tot vijftien procent van de verschillen in leesscores 

werden verklaard door verschillen in de omvang van de schoolbibliotheek. Lance vond 

ook factoren met een indirect effect op de leesresultaten: de aanwezigheid van 

een professionele bibliothecaris die ook zelf instructie geeft en de hoogte van de 

investeringen in de schoolbibliotheek.
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De mediatheek en met name de mediathecaris leveren dus een bijdrage aan de leerprestaties van de leerlingen. Uit 

latere onderzoeken van Lance (Lance & Hofschire, 2012) blijkt dat niet alleen de aanwezigheid van de schoolmediatheek, 

maar ook de samenwerking tussen de mediathecaris en de docenten een belangrijke bijdrage heeft aan taal (reading 

scores) en daarmee aan leeropbrengsten. Lance noemt de volgende kenmerken van een effectieve mediathecaris: 

• Werkt nauw samen met docenten 

• Neemt deel aan het teamoverleg

• Geeft bijscholing aan docenten

• Plant lesonderdelen in overleg met docenten 

• Geeft les aan leerlingen, zowel samen met docenten als zelfstandig. 

Dat vraagt natuurlijk om goed opgeleide mediathecarissen die het leesbevorderingsbeleid nauw laten aansluiten bij 

de informatievaardigheden. De voorwaarde is dat de mediathecaris een afgesproken taak heeft in een informatierijke 

didactiek en pedagogiek om zo een belangrijke rol te spelen in het ondersteunen van de leerling bij het ontwikkelen 

van kennis (Todd & Kuhlthau, 2004). De mediathecaris kan de docenten functioneel ondersteunen bij didactische 

aanwijzingen voor informatievaardigheden, maar ook bij de digitale vaardigheden van docenten zelf! 

Voor de mediathecaris worden verschillende competenties en rollen onderscheiden (Das en Walhout, 2011):

• Informatievaardigheden: de mediathecaris houdt zich actief bezig met leerlingen in hun zoektocht naar 

informatie; hij faciliteert, begeleidt en richt zich op het verbeteren van de competenties en studieprestaties van 

leerlingen.

• Kennis verwerven: de mediathecaris ontwikkelt instrumenten voor het aanleren van informatievaardigheden 

die bijdragen aan het verwerven van nieuwe inzichten en kennis.

• ICT-vaardigheden: de mediatheek speelt een belangrijke rol in het ter beschikking stellen van onderwijs 

gerelateerde ICT-oplossingen en multimedia. Lessen in het effectief omgaan met en het toepassen van ICT en 

multimedia vinden plaats vanuit de mediatheek.

• Individuele oplossingen en oplossingen op maat: de mediathecaris biedt ondersteuning en hulp aan 

individuele leerlingen. De persoonlijke interactie tussen mediathecaris en leerling is een cruciale factor 

in de effectiviteit van de mediatheek. Mediathecarissen behoren zichzelf te zien als een specialist in het 

onderwijsleerproces, die een essentiële rol speelt in de ontwikkeling van leerlingen.

Voor het bevorderen van informatievaardigheden is het van belang dat de mediathecaris ook de stappen van de Big 6 

aan de leerlingen kan uitleggen en voordoen. In feite beheerst ook de mediathecaris de kennis van het modelen.  

Het geheim van de mediathecaris volgens Monique Castenmiller, Nova College Amsterdam

Wat is het geheim van een goede mediathecaris? ‘Dat houden onderwijsmediathecarissen 

veel te veel binnenskamers’, meent Castenmiller. Haar ervaring is dat mediathecarissen 

bijvoorbeeld heel veel lezen, maar dat ze die deskundigheid te weinig laten zien. Een 

schoolleider kan een grote rol spelen bij de ontwikkeling van de mediathecarisrol. ‘Ik heb 

van mijn directeur geleerd om me minder afwachtend op te stellen tegenover docenten. Ze 

zei: “Monique, je moet docenten gewoon indelen voor lessen in de mediatheek, in plaats van 

met ze overleggen wie wanneer wil.” Ik heb geleerd dat je als mediathecaris soms je gewicht 

in de schaal moet gooien.’ Dat is precies wat ook vanuit de bibliotheek wordt gewaardeerd: 

een mediathecaris die zeggingskracht heeft en ‘een vinger in de pap heeft op school’. 
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De leesconsulent

Naast de mediathecaris kan de leesconsulent van de bibliotheek een rol vervullen bij het stimuleren van 

informatievaardigheden. De leesconsulent weet alles van leesbevordering en informatievaardigheden. De leesconsulent 

is een bekende functie in het basisonderwijs, maar wordt nu ook in het voortgezet onderwijs geïntroduceerd. Een 

leesconsulent beschikt over de volgende competenties. Hij of zij kan: 

• een les verzorgen (of docenten daarbij ondersteunen) voor leerlingen

• didactische vaardigheden toepassen (grondbeginselen van didactiek) 

• diverse vormen van (leerlingen)begeleiding en coaching toepassen

• bijdragen aan bewustwording en zelfsturing van de leerlingen op basis van hun ondersteuningsvraag

• de leerlingen motiveren voor hun leertaken en daar het beste van te maken

• nieuwe en social media didactisch inzetten (en docenten daarin ondersteunen)

• inzicht geven in de mogelijkheden van beschikbare digitale hulpmiddelen en deze toepassen

• bijeenkomsten/lessen plannen en organiseren, rekening houden met de benodigde digitale hulpbronnen

• kansen identifi ceren om samen te werken met de school

De leesconsulent kan docenten ondersteunen in het ontwikkelen van nieuwe opdrachten en de klassikale instructie. 

Daarnaast kan hij of zij een rol spelen in de directe ondersteuning van leerlingen bij het uitvoeren van de opdrachten. 

De leesconsulent neemt niet de taken van docenten over, maar is vooral een sparring partner voor het gehele team. 

Leesconsulent in Nederweert

Leesconsulenten zijn er nu vooral in het basisonderwijs, maar zij werken toe naar het voortgezet 

onderwijs. In Nederweert is in 2013 een leesconsulent aan het werk gegaan. Om de leesbevordering 

op alle basisscholen in de gemeente te stimuleren brengt zij samenhang aan in het leesonderwijs 

vanuit het perspectief van leesbevordering. Ze ondersteunt het team, adviseert kinderen en is de 

spil rond leesbevordering en de collectie in de scholen.

Het eerste jaar richt zij zich op het opzetten van schoolbibliotheken op twee scholen. In het najaar 

is het de bedoeling dat twee leerkrachten van alle scholen van Nederweert de cursus Open Boek gaan volgen die hen 

opleiden tot leescoördinator. In 2014 en 2015 volgen ook leesbevorderende activiteiten op Cita Verde (vmbo en mbo 

groen). Hiervoor worden de mogelijkheden met de school besproken. Met de opleiding leesconsulent, die in het kader 

van Kunst van Lezen speciaal ontwikkeld is voor bibliotheekmedewerkers kun je huiswerkopdrachten maken die een 

basis leggen voor een verantwoord leesplan (en mediaplan) dat voor elke school op maat wordt gemaakt. Vervolgens 

wordt er een netwerk van leescoördinatoren opgezet, zodat de kennis gedeeld kan worden en de leerkrachten 

elkaar kunnen blijven enthousiasmeren. Verschillende werkvormen zullen worden uitgewerkt en scholen beslissen 

zelf welke zij in de toekomst gaan gebruiken (voorbeelden zijn interactief voorlezen, praten over boeken volgens 

Chambers, thematisch werken volgens Canon, Boekenkring, etc.).

Website gemeente Nederweert, 14-03-2013

Goede samenwerking tussen de school en de bibliotheek begint met het samen opstellen van een visie op het gebied 

van leesbevordering en informatievaardigheden, en goed naar elkaar luisteren. Maar het is natuurlijk ook van belang 

dat het persoonlijk goed klikt. Als de school samen met de bibliotheek meer wil op het gebied van mediawijsheid 

(denk aan cyberpesten, veiligheid, omgaan met social media, auteursrechten, etc.) dan kan de bibliotheek weer andere 

specialisten inzetten: een mediacoach (die gespecialiseerd is in mediawijsheid in de breedte) of de educatief specialist. 
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Link met leesonderwijs

De leesconsulent is bij uitstek geschikt om scholen te ondersteunen. De leesconsulent kan de link leggen tussen 

informatievaardigheden en begrijpend lezen en het leesonderwijs op school. Kuipers (2007) pleit ervoor om het 

leesonderwijs meer te richten op het gebruik van internet als een toegepaste omgeving waarbij geoefend wordt 

met begrijpend lezen. Begrijpend lezen is een voorwaarde voor het kunnen toepassen van informatievaardigheden. 

Informatievaardigheden bestaan dus enerzijds uit het goed formuleren van de zoekvraag en het formuleren van 

een zoekstrategie (analoog of digitaal), maar anderzijds uit het goed lezen van de bronnen die je hebt gevonden. 

Dat betekent ook dat leesvaardigheden en tekstinterpretatie gecombineerd kunnen worden met het doen van 

zoekopdrachten op internet. 

Implementatie

De mediathecaris en leesconsulent vervullen een makelaarsfunctie of zijn een intermediair tussen de informatiedragers 

en het onderwijsleerproces waarin zij samenwerken met de docent. Hoe kun je nu informatievaardigheden bevorderen 

in een school die werkt met teams of met vaksecties? In de zogenaamde procedurele benadering leren leerlingen om bij 

het uitwerken van een informatievraag volgens algemene procedures te handelen (bijvoorbeeld met een stappenplan 

zoals de Big 6). Als de procedure is aangeleerd kan deze ook worden toegepast in andere vakken. Je zou dan kunnen 

beginnen bij Nederlands of in de mentorlessen. Deze werkwijze is waarschijnlijk herkenbaar op scholen. 

Door goede samenwerking en afstemming tussen de docenten zou je ook tot een geïntegreerde benadering kunnen 

komen, maar dat vraagt wel om een gezamenlijke visie op informatievaardigheden en planning van het lesrooster. 

Het is natuurlijk aan de school zelf om samen met de mediathecaris of de leesconsulent te bepalen welke wijze 

het beste past bij het beleid van de school en de ondersteuningsbehoefte van de docenten bij het werken aan 

informatievaardigheden. Om de gezamenlijke aanpak te verankeren dient het onderdeel te worden van het strategisch 

beleidsplan van de school. 

Een gezamenlijke aanpak van informatievaardigheden kan een positief effect hebben op de onderwijsprestaties 

van leerlingen. Daarvoor is het van belang dat het team openstaat voor de suggesties van de mediathecaris of 

leesconsulent en er afspraken worden gemaakt over de didactische benaderingswijze en het werken volgens een 

concreet stappenplan. 
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Deze brochure gaat in op het belang van informatievaardigheden voor leerlingen op het vmbo. 

Informatievaardigheden zijn van belang voor leren en werken op school, maar ook voor hun 

maatschappelijke zelfstandigheid en meer in het algemeen: het is een vaardigheid voor een 

leven lang leren. 

We vatten de belangrijkste punten uit de brochure hier samen.

• Leerlingen in het vmbo hebben vaak op informele wijze (thuis, bij vrienden) leren omgaan 

met de computer en het internet en zijn niet ‘vanzelf’ informatievaardig. Verschillende 

onderzoeken wijzen uit dat leerlingen onvoldoende informatievaardig zijn. 

• Leerlingen in het vmbo maken wel veel gebruik van nieuwe media (internet, mobiele 

telefoons, etc.) maar ze stellen vaak te weinig vragen over de betrouwbaarheid van de 

informatie die ze vinden.

• Op school, in het dagelijks leven en op het werk worden informatievaardigheden steeds 

belangrijker omdat er meer digitale toepassingen komen waarin informatievaardigheden 

worden gevraagd. 

• Het leren van informatievaardigheden (zowel analoog als digitaal) kan het beste worden 

aangeleerd door samen met de docent klassikaal een aantal stappen te doorlopen. De Big 

6 van Boekhorst is daar een goed aangrijpingspunt voor. 

Informatievaardigheden worden in een informatiesamenleving gezien als basisvaardigheid, 

zoals rekenen en taal. Door het toenemend gebruik van digitale bronnen is het belangrijk 

dat leerlingen leren om te gaan met informatie die wordt aangeboden op het internet. De 

bovenstaande argumenten pleiten voor een integrale aanpak van informatievaardigheden op 

het vmbo. 

• Om informatievaardigheden echt te laten renderen is het van belang dat docenten uit 

verschillende vakken samenwerken bij het stimuleren van informatievaardigheden. 

De mediathecaris of de leesconsulent kan hierin een belangrijke rol vervullen, 

door de docenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een aanpak voor 

informatievaardigheden.

• Het is belangrijk om samen een eenduidige aanpak af te spreken, waarin de leerlingen 

leren een aantal stappen te doorlopen (zoals de Big 6). Om deze aanpak goed te laten 

beklijven is het belangrijk de aanpak in verschillende vakken toe te passen en in 

verschillende leerjaren te herhalen.  

• Een school kan het beste vanuit een gezamenlijke visie op informatievaardigheden 

werken aan de stimulering van informatievaardigheden. Daarbij kunnen ook relaties 

gelegd worden met het leesbevorderingsbeleid en het algemene taalbeleid. 

   6 - Hoe nu verder?



   Handige sites

Algemeen

• www.kunstvanlezen.nl - site van het leesbevorderingsprogramma Kunst van lezen

• www.siob.nl - site van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

• www.lezen.nl - site van Stichting Lezen, de landelijke organisatie voor leesbevordering 

Samenwerking met de bibliotheek

• www.debibliotheekopschool.nl - site van de landelijke strategische aanpak voor 

structurele samenwerking tussen basisscholen, gemeenten en bibliotheken, 

gericht op het bevorderen van leesplezier, het stimuleren van de taalontwikkeling 

en het verbeteren van de informatie- en mediavaardigheden van leerlingen

• www.biebsearch.nl - site van het samenwerkingsproject tussen het voortgezet 

onderwijs, mbo’s en de bibliotheek

• www.bibliotheek.nl - site van Stichting Bibliotheek.nl waar interessante content 

te vinden is op het gebied van lezen en mediawijsheid.

Mediawijsheid 

• www.edusite.nl

• www.kennisnet.nl

• www.digischool.nl

• www.leraar24.nl

• www.mediawijzer.net 

• www.my-life-story.nl

• www.schooltv.nl/beeldbank 

• www.taalenrekenen.nl 

• www.webkwestie.nl

• www.wikiwijs.nl

• www.digitalplayground.nl/onlinelessenseriemediawijsheid

• www.webdetective.nl

Leesbevordering

• www.leeskr8.nl -  om vmbo-leerlingen uit de onderbouw te laten ontdekken dat ze meer lezen dan ze 

zelf vaak denken.

• www.bieb4you.nl - voor zwakke lezers in het vmbo tot 16 jaar.

• www.leesplan.nl - een hulpmiddel bij het opstellen van plannen voor leesbevordering.

• www.lezen.nl - site van Stichting Lezen met jaarlijks terugkerend overzicht van activiteiten zoals de 

Jonge Jury, De Inktaap, De Weddenschap, Nederland Leest, de Dag van de Literatuur, etc. 

• www.leescase.nl -  iedere maand een actuele fi ctieles voor de onderbouw van het vmbo. De lessen draaien 

om fragmenten uit recente jeugdboeken. Bij ieder fragment horen kant-en-klare verwerkingsopdrachten.

• www.lezenvoordelijst.nl - een site die advies geeft bij de keuze en verwerking van de boeken die 

leerlingen lezen. 

• www.read2mevoorleeswedstrijd.nl - Read2Me! is een voorleeswedstrijd voor brugklassers, met een 

landelijke fi nale.

• www.deweddenschap.nl - een leescampagne voor vmbo en mbo: een uitdagend middel om leesplezier 

bij leerlingen op de kaart te zetten.
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Informatievaardigheden in het vmbo

Informatie is bijna overal op elk moment van de dag toegankelijk. Via smartphones, internet, tv, 

boeken, kranten en tijdschriften. Hoe kunnen jongeren door de bomen het bos nog zien? Hoe kunnen 

zij de juiste informatie fi lteren die zij nodig hebben op school voor het maken van werkstukken, 

maar ook in hun vrije tijd en straks als zij volwassen zijn? Het kunnen zoeken, vinden, selecteren en 

beoordelen van informatie is essentieel. Deze informatievaardigheden waren al van belang vóór 

de komst van internet. Ook bij ‘oude’ media is het belangrijk te weten of een bron al dan niet 

betrouwbaar is. Maar met de komst van internet is het belang alleen nog maar toegenomen. 

Zo kan iedereen alles op internet zetten, zonder dat er een redactieslag overheen is gegaan. 

Google is selectief in het tonen van zijn zoekresultaten, farmaceutische bedrijven weten 

hun websites zo vorm te geven dat het op wetenschappelijke informatie lijkt en Facebook  

is doordrenkt van reclameboodschappen.

Informatievaardigheden zijn dan ook van wezenlijk belang voor jongeren tijdens 

hun schooljaren, maar ook daarna als zij als kritische burger actief willen 

deelnemen aan de informatiemaatschappij. Tijd om structurele aandacht 

aan informatievaardigheden in het voortgezet onderwijs te besteden. 

Deze brochure zet het belang van informatievaardigheden uiteen 

en geeft concrete handvatten om deze vaardigheden te 

integreren in het onderwijs, in samenwerking met de 

bibliotheek of mediatheek.




