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Inleiding

Leermiddelen kiezen en doorgaande lijnen samenstellen
Deze leermiddelengids helpt leesconsulenten en scholen die samenwerken binnen de Bibliotheek op school voor het
voortgezet onderwijs (vo) bij het kiezen van landelijk beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden. Daarbij
kunnen door leermiddelen te combineren ook doorgaande lijnen worden samengesteld. Achter in de gids zijn hier
enkele voorbeelden van opgenomen.
De bibliotheek op school
De Bibliotheek op school vo is een landelijke aanpak voor het voortgezet onderwijs waarbij bibliotheken scholen
ondersteunen bij de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van hun leerlingen. Met deze aanpak kunnen
bibliotheken op deze onderwerpen op een structurele en effectieve, ondersteunende manier samenwerken met scholen
en zo invulling geven aan hun rol als wegwijzer 1  in de moderne (media)samenleving.
Informatievaardigheden
Mediawijsheid is een belangrijk onderdeel van de voor de toekomst van jongeren zo belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden.
Hierbinnen richt de Bibliotheek op school zich vooralsnog op informatievaardigheden. Bibliotheken hebben al langere
tijd expertise op dit gebied: zij leren burgers sinds lang wegwijs worden in het groeiende informatieaanbod en fungeren
ook zelf als toegangspoort of warenhuis voor informatie.1

Tools en handreikingen
Om bibliotheken te helpen bij het aangaan en behouden van een goede en structurele samenwerkingsrelatie met
scholen zijn verschillende tools en handreikingen ontwikkeld. Deze Leermiddelengids voor informatievaardigheden is
daar een voorbeeld van. Meer tools zijn te vinden in de toolkit Mediawijsheid van de Bibliotheek op school.

3


1 - De Visie Mediawijsheid 2016-2018 van de Koninklijke Bibliotheek noemt drie rollen voor bibliotheken: warenhuis, wegwijzer

      en werkplaats. Als wegwijzer dragen bibliotheken bij aan het (media)vaardiger maken van mensen, opdat zij kunnen participeren  
      in de huidige mediasamenleving. (Bron: Mediawijsheid en de Openbare Bibliotheek: van warenhuis naar wegwijzer tot werkplaats.
      Visie Mediawijsheid Koninklijke Bibliotheek 2016-2018 www.kb.nl/sites/default/files/docs/visie_mediawijsheid_kb_final.pdf)
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Hoe gebruik je de leermiddelengids?

Leermiddelen vergelijken en kiezen
Deze gids helpt je om binnen de Bibliotheek op school vo scholen te adviseren bij de inzet van landelijk beschikbare
leermiddelen voor informatievaardigheden.2 De gids bevat zowel losse lessen en projecten als methodes voor n of
meer jaren. Je kunt ze vergelijken op inhoud en inzetbaarheid en die leermiddelen kiezen die het best passen bij de
behoefte van de school of docent.
Zelf doorgaande lijnen samenstellen
Met de leermiddelen in deze gids kun je ook zelf doorgaande lijnen samenstellen, zodat de school meer leerjaren
achtereen in opbouwende moeilijkheidsgraad kan werken aan informatievaardigheden. Achter in de leermiddelengids
laten we zien hoe dergelijke doorgaande lijnen eruit kunnen zien.
Hoofdindeling
De hoofdindeling van de gids helpt je bij het maken van een eerste selectie. De leermiddelen zijn als volgt ingedeeld:
• Leermiddelen voor meerdere leerjaren (opbouwend): leermiddelen voor informatievaardigheden die opbouwend,
meerdere leerjaren achtereen kunnen worden ingezet.
• Leermiddelen voor specifieke leerjaren: leermiddelen voor informatievaardigheden die bestaan uit meerdere lessen
die gedurende n leerjaar worden ingezet.
• Losse lessen: leermiddelen die bestaan uit n of meer afzonderlijk inzetbare lessen. Dit kunnen ook afzonderlijke
lessen informatievaardigheden zijn uit een leermiddel voor het bredere onderwerp mediawijsheid.
• Nadruk op een ander onderwerp: leermiddelen waarin wel aandacht is voor informatievaardigheden, maar die een
ander hoofdonderwerp behandelen (bijvoorbeeld mediawijsheid).
• Toepassen van informatievaardigheden: leermiddelen waarbij leerlingen de informatievaardigheden vooral moeten
toepassen. Er is dan geen of beperkt sprake van instructie over en oefening in het gebruik van de voor de opdracht
benodigde informatievaardigheden.
Inhoudelijke beschrijving
4

Bij elk leermiddel staat een beschrijving van de opzet en de inhoud aan de hand van een aantal vaste onderwerpen.3
Deze beschrijving bestaat steeds uit twee pagina's.
Op de eerste pagina vind je een beschrijving van:
• Naam, uitgever, jaar van uitgave, inhoud, kosten en de doorlooptijd van het leermiddel.
• De geschiktheid van het leermiddel voor de verschillende schooltypes en leerjaren.
• De inzetbaarheid van het leermiddel.
• De aandacht voor de noodzakelijke stappen voor het oplossen voor informatievraagstukken. 4
• Aandacht voor verschillende bronnen.
• De didactiek van de opdrachten in het leermiddel.



 - Bibliotheken en Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI's) bieden soms leermiddelen die alleen lokaal of regionaal zijn af te nemen.
      Deze leermiddelen zijn niet in deze gids opgenomen. Informeer bij je eigen POI of bibliotheek naar het eventuele aanbod hiervan.
3 - De onderwerpen hebben betrekking op de voor een goede overdracht van informatievaardigheden belangrijke aspecten (zie ook de
      Kennisverdieping Informatievaardigheden in de toolkit Mediawijsheid van de Bibliotheek op school). Hoe meer van deze aspecten in een
      leermiddel terugkomen, hoe vollediger het leermiddel.
4 - Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) heeft een voorbeeldmatig leerplankader voor informatievaardigheden
     ontwikkeld. Dit is gebaseerd op een zes-stappensystematiek voor het omgaan met informatieproblemen. Hierbij zijn voor iedere
      stap ook deelvaardigheden benoemd die iemand moet beheersen om voldoende informatievaardig te zijn. Zie voor meer informatie   
      de website over het curriculum van de toekomst van SLO: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale      geletterdheid/informatievaardigheden/voorbeeldmatig-leerplankader.

Op de tweede pagina lees je:
• of de leerling inzicht krijgt in het belang van informatievaardigheden en zijn eigen voortgang daarin;
• of het leermiddel ingezet kan worden bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren;5
• aan welke deelvaardigheden van de stappen voor het oplossen van informatievraagstukken wordt gewerkt;6
• wat je verder nog moet weten over het leermiddel.
Symbolen en bullets: aan of uit
Voor de beschrijving van de leermiddelen werken we met een aantal symbolen en bullets. Deze kunnen aan of uit staan.
'Aan' betekent dat dit aspect in het leermiddel terugkomt. Het symbool of de bullet met bijbehorende tekst is dan
oranje of donkergrijs. Is het symbool of de bullet lichtgrijs, dan zie je waar het leermiddel geen of nauwelijks aandacht
aan besteedt. Zo krijg je snel inzicht in de volledigheid van het leermiddel.
Voorbeeld:
                       Dit
leermiddel is geschikt voor het vmbo, leerjaar 1 en 2.
VMBO

1-2

                       Dit leermiddel is niet geschikt voor het vmbo.

VMBO

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

In dit leermiddel is geen expliciete rol voor de bibliotheek weggelegd

Op de volgende pagina's vind je een toelichting bij alle symbolen.
Webpagina aanbieder voor aanvullende en meest actuele informatie
Per leermiddel vind je onder aan iedere tweede pagina steeds een link naar de webpagina van het leermiddel. Hier
staat de meeste actuele informatie en kun je je eindoordeel over het leermiddel vormen. Wij adviseren dit altijd te doen
alvorens definitief voor de inzet van een leermiddel te kiezen.
Index
Wil je snel naar een specifiek leermiddel om te beoordelen in hoeverre dit geschikt is? Gebruik dan  de leermiddelenindex
achter in de gids. Klik op een leermiddel of blader naar de opgegeven pagina.



5 -  Het toenemend belang van 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs vraagt om bijpassende werkvormen. Daarbij zijn vooral de volgende
      onderwijsvormen relevant: contextrijk leren, samenwerkend leren, probleemgestuurd leren en competentiegericht leren. De beschrijving
      vermeldt bij welke onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren het leermiddel aansluit of kan worden ingezet. Zie ook: Handreiking opdrachten
      informatievaardigheid in het voortgezet onderwijs (2016), beschikbaar via de Toolkit van de Bibliotheek op school.
6 - Zie voetnoot 4.
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Toelichting bij de symbolen

Schooltypen en leerjaren

VMBO    Dit leermiddel is geschikt voor het vmbo, leerjaren 1 tot en met 4.
1-2
HAVO
   Dit leermiddel is geschikt voor de bovenbouw havo.
4-5
VWO
4-6

   Dit leermiddel is geschikt voor de bovenbouw vwo.

Inzetbaarheid van het leermiddel
   Er is een expliciete rol voor de bibliotheek weggelegd.
                Er is een docentenhandleiding aanwezig.

                Er zijn duidelijke tussenstappen en einddoelen geformuleerd in de
   beschrijving van het leermiddel.
               
   Er is sprake van niveauopbouw.
   Er is een hulpmiddel voor de leerlingen voor het vastleggen van de stappen
                en de voortgang.
6

                Er is aandacht voor onderzoeksvaardigheden.

                Er is aandacht voor het profielwerkstuk.

PWS

                Het leermiddel kan vakoverschrijdend worden ingezet.

NEDERLANDS
                                          Het leermiddel kan ingezet worden bij de genoemde vakken.
AARDRIJKSKUNDE
ECONOMIE

Bronnen
Het leermiddel besteedt aandacht aan online bronnen.

Het leermiddel besteedt aandacht aan offline bronnen.

Opdrachten
Opdrachten werken toe naar een concreet eindproduct.
      
Opdrachten bevatten voor leerlingen herkenbare vraagstukken.

De opdrachten leren de stappen voor het oplossen voor informatieproblemen.

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

Leerlingen kunnen samenwerken bij het maken van de opdrachten.
           
De opdrachten maken gebruik van verschillende soorten media  

(bijvoorbeeld kranten, online media, encyclopedien en tijdschriften).
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Symbolenkaart

Geschikt voor vmbo, leerjaar 1 en2.
  A  

Geschikt voor havo, leerjaar 1 en 2.
Geschikt voor vwo, leerjaar 1 en 2.

Inzetbaarheid van het leermiddel
Rol voor de bibliotheek.
  Rol voor Bibliotheek.
  
Docentenhandleiding.
  Leerkrachtenhandleiding.
Duidelijke
tussenstappen
  Te
integreren
in vak of
en einddoelen.
curriculum.
Niveauopbouw.
  Duidelijke
tussenstappen en
einddoelen.
Hulpmiddel voor stappen
en voortgang.
  Niveauopbouw.
Aandacht voor onderzoekvaardigheden.
  Hulpmiddel stappen en  
voortgang.
Aandacht voor profielwerkstuk.
        Groepen.
5 t/m 8
Vakoverschrijdend.
               Aansluiting kerndoelen.
NEDERLANDS
AARDRIJKSKUNDE
ECONOMIE

                 Aansluiting vakken.
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Bronnen
  Aandacht voor online bronnen.
  Aandacht voor offline bronnen.

Opdrachten
  Werken aan een concreet eindproduct.

  Reflectie op opbrengst stappen.

  Herkenbare vraagstukken.

  Samenwerken.

  Stappen worden aangeleerd.

  Verschillende soorten media.

Leermiddelen voor meerdere leerjaren
(opbouwend)
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Meerdere leerjaren (opbouwend)
VMBO
1-3

Lessenreeks informatievaardigheden vo

HAVO
1-3

VWO
1-3

Cubiss (2017)

De lessenreeks informatievaardigheden vo van Cubiss is een doorgaande
leerlijn voor leerjaar 1 t/m 3.  Het lesmateriaal is gebaseerd op een nieuw
model voor het oplossen van informatieproblemen dat Cubiss heeft
ontwikkeld. Het nieuwe model borduurt voort op het Big-6-model,
maar houdt meer rekening met nieuwe en sociale media. De lessen zijn
ingedeeld in de thema's vinden, verwerken en delen. Leerlingen werken
aan de negen competenties exploreren, zoeken, beoordelen, bewaren,
afschermen, diten, verbeelden, presenteren en bijdragen. De lessenreeks
wordt digitaal aangeboden en is geschikt voor gebruik op het digibord.
Gemiddelde doorlooptijd: Per leerjaar zijn er 9 lessen. De lesduur varieert
van 30 tot 60 minuten per les.
Kosten (2018): Schoollicentie (6 activatiecodes): € 295,-; Schoollicentie (12
activatiecodes): € 345,-; Schoollicentie (18 activatiecodes): € 374,-.

STAPPEN

  SLUIT AAN BIJ
VERSCHILLENDE
DOMEINEN
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Informatieprobleem formuleren

BRONNEN

Zoekstrategien bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen

ONLINE BRONNEN
       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•     benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•     informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•     passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•     het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid
      en betrouwbaarheid

•     het doorlopen proces  evalueren
11

Wat je verder moet weten

•

De lessen sluiten aan bij verschillende domeinen in het voortgezet onderwijs Taalvaardigheid, Rekenvaardigheid,

       Mens & Maatschappij, Taal & Cultuur, Natuur & Techniek en Burgerschap.

     Bibliotheken en onderwijsinstellingen in Brabant en Limburg krijgen 50% korting op de licentie.

Voor medewerkers van de bibliotheek, zoals onderwijsspecialisten, leesconsulenten, mediacoaches en
    educatiespecialisten, is er een speciale training over de inhoudelijke en didactische opzet van de lessenreeks.
    De training helpt de bibliotheekmedewerker om scholen beter te ondersteunen bij de uitvoering van de
                   lessenreeks.

Website
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/lessenreeks-informatievaardigheden-vo

Meerdere leerjaren (opbouwend)
VMBO
1-4

Terug naar de bron: de doorgaande lijn

HAVO

VWO

Biblionet Groningen (2014)

Terug naar de Bron is een doorgaande lijn voor klas 1 tot en met 4 van
vmbo (bb, kb en tl). Hierbij staat bronnenonderzoek centraal. De leerlingen
gaan een blokuur per leerjaar aan de slag met het zoeken, vinden en
verwerken van informatie. De leerdoelen en de opzet van de lessen staan
per leerjaar vast. De onderwerpen van de opdrachten zijn aan te passen
aan een specifiek vak of project. Biblionet Groningen verzorgt de op maat
gemaakte lessen in de vorm van weblogs.
Gemiddelde doorlooptijd: 1 blokuur (ca. 1,5 uur) per leerjaar.
Kosten (2018): Per leerjaar is een weblog beschikbaar rond een thema.
Dit product wordt jaarlijks op maat gemaakt. Kosten voor maatwerk op
aanvraag bij Biblionet Groningen.
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STAPPEN

          KAN NAAR EIGEN INZICHT
GEBRUIKT WORDEN BIJ
          EEN SPECIFIEK VAK

Informatieprobleem formuleren

BRONNEN

Zoekstrategien bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen

ONLINE BRONNEN
       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•     bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•     informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•     een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•     passende presentatievorm kiezen
•     gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•     het doorlopen proces  evalueren
13

Wat je verder moet weten
   De mediathecaris is samen met de docent verantwoordelijk voor de uitwerking en de verzorging van de lessen.
   De lessen vinden plaats in de bibliotheek.

Website
https://informatievaardighedenvmbo.wordpress.com/about/doorgaande-lijn-eerste-opzet/

Meerdere leerjaren (opbouwend)

Tumult in de (brug)klas: Studievaardigheden
Tumult Groep (2016)

VMBO
1-2

HAVO
1-2

VWO
1-2

Tumult Studievaardigheden is een doorlopende leerlijn voor de eerste
twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Het lespakket besteedt
aandacht

aan: plannen, leerstrategien, informatievaardigheden,

mondeling presenteren, schriftelijk presenteren, samenwerken en
reflecteren. Leerlingen krijgen handvatten om succesvoller en efficinter
te kunnen studeren. Het lesmateriaal bestaat uit drie onderdelen:
oefenmateriaal,

ondersteunende

informatie

en

meesterproeven.

Het materiaal is beschikbaar in gedrukte vorm en in een digitale
werkomgeving.
Gemiddelde doorlooptijd: Doorlopende lessen gedurende het leerjaar.
Kosten (2018): Werkboek voor leerlingen € 16,95; Digitaal abonnement
voor leerlingen € 14,95; Docentenpakket (lesvoorbereiding + werkboek)
€ 14,95.
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STAPPEN

    DE UITGEVER NOEMT
GEEN SPECIFIEKE VAKKEN

Informatieprobleem formuleren

BRONNEN

Zoekstrategien bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen

ONLINE BRONNEN
      verschillende websites gebruiken

       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•   bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•   bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
15

Wat je verder moet weten

•
•

In schooljaar 18/19 volgen nieuwe uitgaves voor het derde leerjaar.

Op de website van de uitgever is lesmateriaal te downloaden voor een startbijeenkomst die docenten voorbereidt

      op het werken met Tumult Studievaardigheden. Als leesconsulent kun je deze bijeenkomst organiseren.  

Website
https://www.tumult.nl/lesmateriaal/#studievaardigheden

Leermiddelen voor specifieke leerjaren
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Specifieke leerjaren

My life story

VMBO
1-2

Rijnbrink (2015)

HAVO

VWO

My Life Story is een semi-digitale lessenserie over informatievaardigheden.
De leerlingen leren informatiebronnen benoemen en gebruiken en
informatie zoeken volgens een vaste zoekmethode, het zoekblad.
Stapsgewijs worden ze zich bewust van verschillende informatiebronnen
en hoe ze die kunnen gebruiken. De lessenserie is flexibel inzetbaar bij
diverse vakken. De docent kan de oefeningen inhoudelijk aanpassen bij
het gekozen vak of project.
Gemiddelde doorlooptijd: 6 flexibel inzetbare lessen, een toets (ook te
gebruiken als herhalingsles) en een afsluitende opdracht van 3 lessen.
Een les duurt ongeveer een blokuur.
Kosten (2018): € 95,- per docentaccount (per schooljaar).
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STAPPEN

   KAN NAAR EIGEN INZICHT
GEBRUIKT WORDEN BIJ
EEN SPECIFIEK VAK

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
18

Wat je verder moet weten
De lessenserie is zo opgezet dat het door de bibliotheek kan worden ingezet in het kader van een

samenwerkingsverband tussen bibliotheek en school. In het lesmateriaal is een bezoek aan de bibliotheek

gepland inclusief lessen die door een mediacoach kunnen worden gegeven. Tijdens het bezoek kan gewerkt
worden met het werkblad uit de lessenserie, maar de bibliotheek kan hiervoor ook een eigen programma gebruiken.

Website
http://www.my-life-story.nl/

Specifieke leerjaren

DIGIT

VMBO
1-2

Instruct (2018)

HAVO
1-2

VWO
1-2

DIGIT is een volledige online methode voor het aanleren van computeren digivaardigheden voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet
onderwijs. DIGIT heeft 5 componenten: Basiskennis ICT, Mediawijsheid,
Informatievaardigheden, Computational Thinking en Projecten. De
digitale leeromgeving biedt leerlingen de mogelijkheid om interactief
met de theorie en opdrachten bezig te zijn. De theorie wordt voornamelijk
aangeboden in de vorm van video's. De opdrachten zijn praktisch en
toegespitst op de belevingswereld van de leerlingen. Voor docenten is er
een aparte digitale omgeving waar ze de resultaten en de voortgang van
hun leerlingen bij kunnen houden.
Gemiddelde doorlooptijd: De volledige methode neemt ca. 40-80
klokuren in beslag.
Kosten (2018): Schoolabonnement: € 240,-; Docentlicentie: € 100,per docent; Leerlinglicentie: € 18,- per leerling voor complete methode (2
jaar geldig); € 6,- per leerling per losse module VMBO (1 jaar geldig); € 12,per leerling per losse module HAVO/VWO. (1 jaar geldig).
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STAPPEN

   KAN NAAR EIGEN INZICHT
GEBRUIKT WORDEN BIJ
EEN SPECIFIEK VAK

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
20

Wat je verder moet weten

•

De volledige methode neemt ca. 40-80 klokuren in beslag. Het component Basiskennis ICT behelst ca. 20 uur,

        Mediawijsheid en Informatievaardigheden ieder ca. 10 uur,  Computational Thinking ca. 15 uur en Projecten ca. 25
        uur.   

Website
http://www.digitalegeletterdheid.nl/

Specifieke leerjaren

BOLAS

VMBO
3-4

Bolas B.V. (2018)

HAVO
4-5

VWO
4-6

BOLAS is een onderzoekstool in de vorm van een webapplicatie die
toegang biedt tot 500+ (wetenschappelijke) databanken. Binnen de  
projectomgeving werken leerlingen (samen) aan bronnenonderzoek en
leren   informatie zoeken, beoordelen, managen en verwerken. Tijdens
het zoeken geeft het programma feedback op het zoekgedrag en helpt
het de leerling om slimmer te zoeken. Alle onderzoeksactiviteiten die
de leerling heeft ondernomen worden opgeslagen en kunnen als PDF
rapportage uitgedraaid worden. De rapportage kan leerlingen helpen om
te reflecteren op het eigen zoekgedrag en geeft docenten beter inzicht in
de vaardigheden en voortgang van de leerling.
Gemiddelde doorlooptijd: Afhankelijk van de omvang van het onderzoek.
De tool is naar eigen inzicht te gebruiken door de docent.
Kosten (2018): Jaarlijkse licentiekosten, afhankelijk van het aantal
leerlingen.  Exacte kosten op aanvraag bij Bolas B.V.

21

STAPPEN

   KAN NAAR EIGEN INZICHT
GEBRUIKT WORDEN BIJ
EEN SPECIFIEK VAK

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
22

Wat je verder moet weten

•

BOLAS kan ingezet worden bij het maken van het profielwerkstuk.  

Website
http://www.bolas.nl/voortgezet-onderwijs/

Losse lessen
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Losse lessen

Bronnenwijzer

VMBO

HAVO

Universiteit Leiden en Mediawijzer.net (2015)

VWO
4-6

Bronnenwijzer is een webbased cursus waarin vwo-leerlingen leren hoe
ze via open access gratis gebruik kunnen maken van de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek. De inhoud van de cursus sluit aan bij het
maken van (profiel)werkstukken.
Gemiddelde doorlooptijd: Flexibel inzetbare toepassing, geen specifieke
doorlooptijd.
Kosten (2018): Gratis online beschikbaar.
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STAPPEN

   KAN NAAR EIGEN INZICHT
GEBRUIKT WORDEN BIJ
EEN SPECIFIEK VAK

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•   de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
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Wat je verder moet weten

•

De cursus is nuttig bij het maken van het profielwerkstuk.

Website
https://www.universiteitleiden.nl/loket-profielwerkstukken/aanbod/pws-schrijven/bronnenwijzer

Losse lessen

CBS en onderwijs

VMBO
1-4

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel (2016)
CBS

en

onderwijs

is

een

lessenpakket

HAVO
1-5

waarin

VWO
1-6

vo-leerlingen

informatievaardigheden oefenen voor het interpreteren, analyseren
en evalueren van data van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).
De lessen zijn in te zetten als aanvulling op of ter vervanging van
hoofdstukken van het vak algemene economie. In totaal zijn er vier
lespakketten beschikbaar: voor vmbo onderbouw, vmbo bovenbouw,
havo/vwo onderbouw en havo/vwo bovenbouw.
Gemiddelde doorlooptijd: 2 losse lessen van 50 minuten per lespakket.
Kosten (2018): Gratis online beschikbaar.
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STAPPEN

ALGEMENE ECONOMIE

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•   probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•   bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
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Wat je verder moet weten

•

Het lesmateriaal kan worden gebruikt ter vervanging van lessen algemene economie. Op de website van de uitgever

•

Zoekvaardigheden worden alleen geoefend met betrekking tot de online databank van het CBS.

      staat gedetailleerd vermeld welke lesmodules vervangen kunnen worden.

Website
http://www.expertisecentrumeconomie.nl/lesmateriaal/cbs-en-onderwijs/

Losse lessen

Persvrijheid

VMBO
3-4

Nieuws in de klas (2015)

HAVO
4-5

VWO
4-6

Met het lespakket Persvrijheid gaan leerlingen actief aan de slag met
nieuws en leren over persvrijheid, censuur, pluriformiteit en vrijheid van
meningsuiting. Leerlingen worden geprikkeld zelf na te denken over deze
onderwerpen, en hierover betogen te schrijven en te debatteren met hun
medeleerlingen. De lessen kunnen worden afgesloten met de Roadshow
Persvrijheid, een debat waarvoor journalisten en andere gasten worden
uitgenodigd.
Gemiddelde doorlooptijd: 2 lessen die ca. 3 lesuren in beslag nemen en
extra huiswerk opdrachten.
Kosten (2018): Gratis online beschikbaar.
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STAPPEN

NEDERLANDS,
MAATSCHAPPIJLEER

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•   probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•   bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
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Wat je verder moet weten

•

De Roadshow Persvrijheid is een methode om met jongeren in gesprek te gaan over persvrijheid en vrijheid van

       meningsuiting. Dit gebeurt in de vorm van een debat waarvoor journalisten en andere gasten worden uitgenodigd

       op school. Deze methode is ontwikkeld in samenwerking met de journalisten Senay zdemir en Shirley Haasnoot.
       De Roadshow kan kosteloos worden aangevraagd ter afsluiting van de lessen.

Website
https://www.nieuwsindeklas.nl/lesmateriaal/lespakket/lesmateriaal-persvrijheid/

Losse lessen

Zoeken op internet

VMBO
1-2

Mondriaan College - Het Hooghuis (2016)

HAVO
1-2

VWO
1-2

In de lessen Zoeken op internet komen vrijwel alle stappen van
informatievaardigheden aan bod. Leerlingen leren een goede zoekvraag
op te stellen, online zoekmachines te gebruiken, de betrouwbaarheid
van   zoekresultaten te beoordelen en een correcte bronvermelding te
maken. Afsluitend wordt het geleerde toegepast door het maken van een
eindwerkstuk. Leerlingen kunnen ook zelfstandig met dit lesmateriaal
aan de slag, bijvoorbeeld als huiswerkopdracht.
Gemiddelde doorlooptijd: 9 klokuren
Kosten (2018): Gratis online beschikbaar.
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STAPPEN

DE UITGEVER NOEMT
GEEN SPECIFIEKE VAKKEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•   probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•   bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
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Wat je verder moet weten

•

De lessen zijn ontwikkeld door het Mondriaan College - Het Hooghuis met behulp van het Wikiwijs

       onderwijsplatform. De lessen zijn gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding - GelijkDelen

       3.0 Nederland licentie. Dit houdt in dat het lesmateriaal onder voorwaarde van naamsvermelding en publicatie
       onder dezelfde licentie verder bewerkt/aangepast en gedeeld mag worden.

Website
https://maken.wikiwijs.nl/76306/Zoeken_op_internet#!page-1935336

Leermiddelen met nadruk
op een ander onderwerp

32

Nadruk op ander onderwerp

Mediabegrip

VMBO
1-2

Bibliotheek Zuidoost Frysln (2018)

HAVO
1-2

VWO
1-2

Mediabegrip is een online lesmethode voor mediawijsheid. Elke
twee weken ontvangen docenten twee nieuwe powerpointlessen die
gebaseerd zijn op de actualiteit en gericht op media. De lessen zijn
bedoeld als leidraad om, via actuele onderwerpen, met leerlingen in
gesprek te gaan over mediawijsheid. Iedere nieuwe les sluit aan bij een
aantal competenties van mediawijsheid. Sommige lessen zijn gericht op
informatievaardigheden.
Gemiddelde doorlooptijd: Tweewekelijks een les van 15-20 minuten.
Kosten (2018): Jaarlicentie voor bibliotheken voor gebruik op scholen:
1 tot 3 scholen: € 99,- per school; 4 tot 10 scholen: € 84,- per school;
11 of meer scholen € 69,- per school. Persoonsgebonden jaarlicentie
voor mediacoaches: € 399,-. Persoonsgebonden jaarlicentie voor NOMC
mediacoaches: € 349,-.  
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STAPPEN

DE UITGEVER NOEMT
GEEN SPECIFIEKE VAKKEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
34

Wat je verder moet weten

•

Lessen kunnen bij verschillende kerndoelen aansluiten. Deze kerndoelen worden per les vermeld.
De leesconsulent kan een of meer lessen verzorgen.

Website
http://www.mediabegrip.nl/

Nadruk op ander onderwerp

Social Media Rijbewijs		

VMBO
1-2

Social Media Wijs (2016)

HAVO
1-3

VWO
1-3

De lesmethode Social Media Rijbewijs bestaat uit tien klassikale
lessen ondersteund door een digitale leeromgeving. Aan de hand
van praktische opdrachten worden leerlingen zich bewust van de
werking van internet en sociale media en leren zij deze media veilig en
doelgericht gebruiken. Les 6 besteedt aandacht aan het verbeteren van
informatievaardigheden. In deze les wordt de werking van zoekmachines
toegelicht en gaan leerlingen aan de slag met zoekopdrachten met het
Stappenplan Zoeken op Internet. Ook in andere lessen komen aspecten
van informatievaardigheden aan bod, zoals websites beoordelen en
presenteren.  
Gemiddelde doorlooptijd: 10 lessen van 50 minuten.
Kosten (2018): Jaarlicentie standaard versie per docent:  € 150,-; jaarlicentie
mentor versie per docent: € 120,-; toegang per leerling standaard versie:  
€ 9,-; toegang per leerling mentor versie: € 6,-.
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STAPPEN

DE UITGEVER NOEMT
GEEN SPECIFIEKE VAKKEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
36

Wat je verder moet weten

•

Docenten kunnen een bijpassende 'Teach the Teacher'-training volgen.

Website
http://www.mediarijbewijs.nl

Nadruk op ander onderwerp

Lessenreeks Mediawijsheid		

VMBO
1-3

Cubiss (2016)

HAVO
1-3

VWO
1-3

De lessenreeks mediawijsheid bestaat uit zes thema's verspreid over
de eerste drie leerjaren van het voorgezet onderwijs. De thema's zijn:
Privacy, Respect, Nieuws, Reclame, Creatie en Onderzoek. Elk thema
bestaat uit zes losse lessen. Deze lessen zijn toegespitst op verschillende
domeinen die al op het lesrooster staan, zodat het thema eenvoudiger
binnen het onderwijs vormgegeven kan worden. De lessen zijn concreet
en tegelijkertijd flexibel, zodat docenten iedere les naar eigen inzicht
kunnen aanpassen. Elk jaar bereiken leerlingen een bepaald niveau,
gebaseerd op het competentiemodel van Mediawijzer.net. In de lessen
komen ook informatievaardigheden aan bod.
Gemiddelde doorlooptijd: Per leerjaar ziin er 12 lessen. De lesduur
varieert van 30 tot 60 minuten per les.
Kosten (2018): Schoollicentie (6 activatiecodes): € 295,-; schoollicentie (12
activatiecodes): € 345,-; schoollicentie (18 activatiecodes): € 374,-; extra
licentie (boven de 18 licenties): € 2,50.
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STAPPEN

DE LESSEN SLUITEN AAN BIJ
VERSCHILLENDE DOMEINEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
38

Wat je verder moet weten

•   Het zesde en laatste thema in het lespakket is geheel gewijd aan het verrichten van onderzoek. In zes lessen gaan
      leerlingen aan de slag met het onderzoeken en oplossen van een mediaprobleem. Hierbij komt alle kennis die in
      eerdere thema's is opgedaan aan bod en wordt getoetst.     

Bibliotheken en onderwijsinstellingen in Brabant en Limburg krijgen 50% korting op de licentiekosten.

Website
http://www.cubiss.nl/webshop/producten/lessenreeks-mediawijsheid-vo

Nadruk op ander onderwerp

Cultuurreporters!		

VMBO
1-2

Studio Beeldrijk (2018)

HAVO

VWO

Cultuurreporters! is een tweejarige doorlopende leerlijn voor onderbouw
van het vmbo. Gedurende twee jaar zijn leerlingen inhoudelijk met
non-fictie film bezig en zetten zij film in als creatief gereedschap om
op onderzoek uit te gaan, te participeren, te ontmoeten en positie in te
nemen. Op interactieve wijze leren kinderen en jongeren kritisch kijken
naar de manier waarop de werkelijkheid verbeeld wordt op televisie, naar
de keuzes die een programmamaker heeft, naar beeldtaal, beeldvorming
en manipulatie. Daarnaast maken ze zelf reportages of mini-docu's
waarbij ze onder andere leren hoe ze informatie kunnen vinden, ordenen
en op betrouwbaarheid kunnen toetsen.
Gemiddelde doorlooptijd: De leerlijn bestaat uit 6 blokken van 10 lesuren
en 9 verdiepingsmodules die naar keuze kunnen worden ingezet.
Kosten (2018): De inhoud van de lessen wordt op maat gemaakt in
samenwerking met de school. De prijs is afhankelijk van de gekozen
inhoud.
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STAPPEN

DE LESSEN SLUITEN AAN BIJ
VERSCHILLENDE DOMEINEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
40

Wat je verder moet weten

•   De lessen sluiten aan bij verschillende domeinen, namelijk CKV, Nederlands, Geschiedenis, Maatschappijleer.  
      Daarnaast is de leerlijn ook inpasbaar binnen Mentor- en Burgerschapslessen.

•   De lessen sluiten aan bij diverse kerndoelen van de Kunst & Cultuur, Nederlands en Mens & Maatschappij.
•   Voor docenten is naast een handleiding ook een speciale training beschikbaar.
Website
http://cultuurreporters.nl/

Nadruk op ander onderwerp

Nepnieuws		

VMBO
1-4

IDFA (2016)

HAVO
1-5

VWO
1-6

In het lespakket Nepnieuws wordt aan de hand van drie documentaires
geanalyseerd hoe journalisten en nieuwsmakers onze beeldvorming
benvloeden over de wereld waarin wij leven. Aan ieder documentaire
zijn verwerkingsopdrachten gekoppeld, waaronder groepsdiscussies,
die leerlingen leren om kritisch naar het nieuws te kijken. Ook krijgen
leerlingen handvatten om nepnieuws beter te kunnen herkennen.
Gemiddelde doorlooptijd: 3-4 lessen per documentaire.   
Kosten (2018): Na aanmelding voor Docschool Online gratis te gebruiken
door onderwijsinstellingen.

41

STAPPEN

DE UITGEVER NOEMT
GEEN SPECIFIEKE VAKKEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
42

Wat je verder moet weten

•   De docent kan voorafgaand aan deze lessenserie een aantal algemene aspecten van documentaires en tv-journalistiek  
     bespreken om zo een betere basis te leggen voor het behandelen van de stof.

Website
https://www.idfa.nl/nl/set/80079/nepnieuws

Nadruk op ander onderwerp

Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid		
Stichting Digisterker (2018)

VMBO
4

HAVO

VWO

Doe je digiding! is een educatief programma voor jongeren tussen
15 en 18 jaar. Het programma wordt in een online leeromgeving
aangeboden en bestaat uit vijf lesmodules die zich richten op thema's
zoals Identiteit, Bijbaan, Studeren en Verkeer en vervoer. Het doel van
het programma is het vergroten van kennis van de overheidswereld,
digitale informatievaardigheden, mediawijsheidcompetenties en de
woordenschat. In het programma wordt individueel werken afgewisseld
met momenten van klassikale interactie.  
Gemiddelde doorlooptijd: 5 lesmodules van ongeveer een blokuur.   
Kosten (2018): Gratis voor bibliotheken via inkoopregeling KB.
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STAPPEN

DE UITGEVER NOEMT
GEEN SPECIFIEKE VAKKEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
44

Wat je verder moet weten

Openbare bibliotheken kunnen via een inkoopregeling van de Koninklijke Bibliotheek gratis gebruik maken

    van dit lesmateriaal.  Neem contact op met Digisterker of de KB voor meer informatie.

Bibliotheken kunnen een aan het lesmateriaal gekoppelde spreekuur voor jongeren opzetten onder de naam

    Digidingen-desk. Neem contact op met Digisterker voor meer informatie over het opzetten van dit spreekuur.  

Website
https://www.digisterker.nl/programma-voor-jongeren

Nadruk op ander onderwerp

Medialogica in de klas		

VMBO
3-4

Human en VPRO (2018)

HAVO
4-5

VWO
4-6

Medialogica in de klas is een serie filmpjes over de werking van de
media en de wijze waarop de media de werklijkheid kleuren. Bij iedere
film hoort een handleiding voor de docent met opdrachten voor de
leerlingen. In twee films die onderdeel zijn van deze serie wordt onder
andere aandacht besteed aan informatievaardigheden. Dit zijn de films
'Heel Holland Zoekt' en 'Aanrijding of Aanslag'. In de overige films komen
diverse andere aspecten van mediawijsheid aan bod.
Gemiddelde doorlooptijd: Ongeveer een lesuur per filmpje.   
Kosten (2018): Gratis toegankelijk via de website.
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STAPPEN

MAATSCHAPPIJLEER

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
46

Wat je verder moet weten

•

De serie sluit aan bij het profiel Mens & Maatschappij, examenprogramma Maatschappijleer, Domein

       A: vaardigheden, Subdomein A1: informatievaardigheden en A2 benaderingswijzen.

Website
https://schooltv.nl/programma/medialogica-in-de-klas/

Nadruk op ander onderwerp

The Web We Want		

VMBO
1-2

European Safer Internet Awareness Raising Network (2018)

HAVO
1-2

VWO
1-3

The Web We Want is een lessenreeks waarin het gebruik van online media
en technologien voor het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en
actief burgerschap centraal staan. De lessenreeks hoort bij het in 2013
gepubliceerd handboek The Web We Want. De lesplannen zijn ontwikkeld
door leraren uit heel Europa en zijn ook beschikbaar in alle Europese talen,
waaronder Nederlands. Het onderdeel 'Informatie is geen kennis' gaat
hoofdzakelijk over Informatievaardigheden. Informatievaardigheden
komen echter ook in de andere onderdelen veelvuldig aan bod.
Gemiddelde doorlooptijd: 32 lessen van 45-60 minuten.
Kosten (2018): Gratis toegankelijk via de website.
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STAPPEN

DE UITGEVER NOEMT
GEEN SPECIFIEKE VAKKEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
48

Wat je verder moet weten

•

De lessen uit dit lespakket kunnen ook afzonderlijk worden ingezet.

Website
http://www.webwewant.eu/

Nadruk op ander onderwerp

Nationaal Media Paspoort		

VMBO
1-4

Nationale Academie voor Media & Maatschappij en Radboud Universiteit

HAVO
1-5

VWO
1-6

leerlijn

media

Nijmegen (2018)

Nationaal

Mediapaspoort

is

een

doorlopende

empowerment voor het voortgezet onderwijs. Het unieke van het
Nationaal Media Paspoort programma is dat het niet alleen kennis over
media overdraagt, maar dat het tevens een beroep doet op de individuele
beleving (voelen) van media, op de motivatie (willen) en de strategie/
het gedrag (doen) van kinderen om slim met media om te gaan. Het
lesmateriaal is ingedeeld in zeven thema's. In het thema 'Maak goede
keuzes' komen informatievaardigheden aan bod.
Gemiddelde doorlooptijd: 14 lessen van ca. 45 minuten (aparte reeksen
van 7 lessen voor onderbouw en bovenbouw).
Kosten (2018): Gratis toegankelijk via de website.
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STAPPEN

DE UITGEVER NOEMT
GEEN SPECIFIEKE VAKKEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
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Wat je verder moet weten

•

Het lesmateriaal sluit aan op de volgende kerndoelen vo onderbouw: A1, A4, A6, A7, A10, B11, D29, E36, E39, E40, E41, E43.

Website
https://www.nationaalmediapaspoort.nl/

Toepassen van
informatievaardigheden
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Toepassen van informatievaardigheden

Webdetective

VMBO
1-4

Rijnbrink & Biebsearch (2017)

HAVO
1-5

VWO
1-6

Webdetective is een online toepassing waarmee leerlingen informatie
leren zoeken op internet. Het lesmateriaal telt vier onderdelen. Ten
eerste leren kinderen zich te orinteren op een onderwerp en daarover
goede vragen te formuleren. Vervolgens leren ze kritisch naar websites
kijken en bronnen controleren. In het derde en vierde onderdeel komt
informatie zoeken en vinden aan bod. Webdetective wordt gebruikt in
de bovenbouw van het basisonderwijs en in het mbo. Voor het gebruik
van Webdetective dienen leerlingen begrijpend lezen goed te beheersen.
Gemiddelde doorlooptijd: Gemiddeld 4 lessen.
Kosten (2018): Gratis online beschikbaar. De docentenhandleiding
is gratis te downloaden, de antwoorden op de krakervragen kunnen
docenten per mail opvragen.
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STAPPEN

DE UITGEVER NOEMT
GEEN SPECIFIEKE VAKKEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
53

Wat je verder moet weten

•

Rondom dit programma is een speciale training voor docenten ontwikkeld, verzorgd door Rijnbrink.

Website
http://www.webdetective.nl/

Toepassen van informatievaardigheden

NieuwsMakers

VMBO
1-2

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

HAVO
1-2

VWO
1-2

Met de NieuwsMakers leren leerlingen zelf nieuws maken en publiceren in
hun eigen online nieuwsmedium: de Nieuwstool. In tien lessen doorlopen
de leerlingen het proces van nieuwsgaring; van de verantwoordelijkheid
die je als journalist hebt om andere burgers te informeren tot en met
het daadwerkelijk filmen, schrijven of fotograferen van een nieuwsitem.
Daarnaast leren zij kritisch kijken naar nieuwsmedia en krijgen ze
meer vat op de betrouwbaarheid van bronnen. Het lespakket bevat  
aanvullende opdrachten en een draaiboek voor het presenteren van de
nieuwsproductie aan de ouders. Het lespakket kan goed worden gebruikt
in combinatie met De Nieuwsservice van Nieuws in de Klas.
Gemiddelde doorlooptijd: Het volledige lespakket bestaat uit 10 lessen
van 60 minuten. Het verkorte lespakket bevat 6 lessen van 60 minuten.
Kosten (2018): Gratis online beschikbaar.
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STAPPEN

        NEDERLANDS EN
MAATSCHAPPIJVAKKEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
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Wat je verder moet weten

•

Het leermiddel sluit aan bij de kerndoelen van de leerlijnen Nederlands (1 t/m 9) en maatschappijleer

        (42, 43, 44, 46 en 47) en de domeinen democratie, participatie en identiteit van burgerschapsonderwijs.

Website
http://pakket.klassetv.nl/nieuwsmakers/vo/

Toepassen van informatievaardigheden

Presenteren is Leren

VMBO
1-2

Schoolsupport (2012)

HAVO

VWO

Presenteren is Leren omvat vier series, gekoppeld aan specifieke
vakgebieden, waarin het werken aan presentaties met moderne media
centraal staat. Er hoort een set stappenkaarten bij rondom verschillende
thema's. De stappen sturen het proces van informatie verzamelen,
verwerken en omzetten in een presentatie met tekst, beeld en eventueel
geluid, maar geven kinderen ook de vrijheid met eigen vragen tot eigen
antwoorden te komen. Bij elke serie zijn korte filmpjes geselecteerd uit
de archieven van Schooltv en Teleblik, zodat leerlingen zich ook met film
gericht kunnen verdiepen in het thema.
Gemiddelde doorlooptijd: Per opdracht staat de benodigde 5tijd vermeld.
Gemiddeld is dit 3 uur per opdracht.
Kosten (2018): Kennismakingsset (4x3 kaarten) € 12,50; set stappenkaarten
€ 44,50 per deel; set stappenkaarten + 3-jaarslicentie toegang filmselectie
€ 59,50 per deel; pakket deel 1 t/m 4 (zonder toegang filmselectie)
€ 165,-. 3-jaarslicentie toegang filmselectie € 24,50.

56

STAPPEN

KAN NAAR EIGEN INZICHT
GEBRUIKT WORDEN
BIJ EEN SPECIFIEK VAK

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
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Wat je verder moet weten

•

De thema's van de stappenkaarten uit serie 1 zijn ingedeeld naar vakgebieden, zoals aardrijkskunde, geschiedenis

       en natuur/biologie. Serie 2 bevat thema's rond dezelfde vakgebieden, maar nu ingedeeld in vakoverstijgende clusters            
      zoals Geld of Reizen. In serie 3 komen natuurwetenschappelijke thema's aan bod. De thema's van serie 4 zijn
     gekoppeld aan 29 van de 50 vensters van de geschiedeniscanon.

Website
http://schoolsupport.nl/Voortgezet+onderwijs/Niveaus/onderbouw+vmbo/Presenteren+is+leren+(VO)/  

Toepassen van informatievaardigheden

De Digitale Krant

VMBO
1-2

Nieuws in de klas en TinQwise (2008)

HAVO
1-2

VWO
1-2

De Digitale Krant is een website met tien korte lesjes waarin leerlingen
meer leren over online nieuws. Het doel is om hun informatievaardigheden
te verbeteren en hun mediabewustzijn te vergroten. Bij iedere les zijn
opdrachten te vinden in twee versies - een basis- en een uitgebreide
versie - zodat docenten de opdrachten op meer niveaus kunnen inzetten.  
Gemiddelde doorlooptijd: 10 lessen van ca. 45 minuten.
Kosten (2018): Gratis online beschikbaar.
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STAPPEN

DE UITGEVER NOEMT
GEEN SPECIFIEKE VAKKEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
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Wat je verder moet weten

•

Dit leermiddel bevat alleen korte opdrachten en geen grote eindopdracht in de vorm van bijvoorbeeld een werkstuk.

       De docent kan er wel zelf een grotere eindopdracht aan koppelen waarbij leerlingen het geleerde kunnen toepassen.

Website
http://www.dedigitalekrant.nl/

Toepassen van informatievaardigheden

Slim zoeken op internet

VMBO
1-4

De Wereld van Bovenaf (2013)

HAVO
1-5

VWO
1-6

Slim zoeken op internet is een boek van Maarten Sprenger, leraar,
kunstenaar en de maker van 8-12.info, een zoekmachine voor kinderen.
In het boek geeft hij tips en adviezen om sneller betere zoekresultaten
te krijgen bij Google en andere zoekmachines en websites, waaronder
Sprengers eigen website. Het boek is niet alleen geschikt voor
kinderen, maar voor iedereen die iets meer over dit onderwerp wil
weten. Mediawijzer.net raadt het ook aan voor docenten die hun eigen
internetvaardigheden bij willen spijkeren. Het boek is geschikt als
naslagwerk in de klas of aanvullend lesmateriaal (gedeeltelijk of geheel).
Gemiddelde doorlooptijd: Niet van toepassing.
Kosten (2018): Boek € 17,50.
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STAPPEN

AANVULLEND MATERIAAL
OF NASLAGWERK BIJ
  DIVERSE VAKKEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•   bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
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Wat je verder moet weten

•

De bibliothecaris kan het boek aanraden aan docenten die meer willen weten  over  internet- en  

informatievaardigheden.  

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

Toepassen van informatievaardigheden

Zoekprof

VMBO
1-4

Onderdeel van Vinden.nl (2009)

HAVO
1-5

VWO
1-6

Zoekprof  biedt internetgebruikers informatie over slim zoeken op internet.
De website bevat veel praktische informatie over efficint zoeken, links
naar handige sites en alles over de werking van zoekmachines. Ook biedt
Zoekprof een geavanceerde en anonieme metazoekmachine waarmee je
eenvoudig resultaten krijgt voor complexere zoekopdrachten. Zoekprof
is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over zoeken op internet.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen Zoekprof gebruiken als
naslagwerk voor het vergroten van hun zoekvaardigheden. Ze kunnen de
metazoekmachine gebruiken voor zoekopdrachten.
Gemiddelde doorlooptijd: Niet van toepassing.
Kosten (2018): Gratis online beschikbaar.

62

STAPPEN

DE UITGEVER NOEMT
GEEN SPECIFIEKE VAKKEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
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Wat je verder moet weten

•

De website is ook geschikt voor docenten en bibliothecarissen die meer willen weten over zoeken op internet.

Website
http://www.zoekprof.nl/achtergronden/

Toepassen van informatievaardigheden

Google Search Education

VMBO

Google (2018)

HAVO
4-5

VWO
4-6

Google Search Education bestaat uit verschillende gratis lesmaterialen
die docenten binnen het voortgezet en hoger onderwijs kunnen inzetten
om leerlingen en studenten te leren zoeken met de Google zoekmachine.
Het lesplan van Google bestaat uit een lessenpakket zoekvaardigheden
op drie   verschillende niveaus, het online zoekspel 'A Google a Day' en
verschillende webinars en live trainingen over zoekvaardigheden. Alle
lessen zijn in het Engels.
Gemiddelde doorlooptijd: 5 lessen per niveau (beginner, medium,
gevorderd) die 1  2 lesuren van 50 minuten per les in beslag nemen.  
Kosten (2018): Gratis online beschikbaar.
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STAPPEN

DE UITGEVER NOEMT
GEEN SPECIFIEKE VAKKEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
65

Wat je verder moet weten

•

De docent kan de lessen koppelen aan een verwerkingsopdracht, zoals een werkstuk of een presentatie.

Website
http://www.google.com/intl/en-us/insidesearch/searcheducation/

Toepassen van informatievaardigheden

A Maze Me

VMBO
1-2

Cubiss (2012)

HAVO

VWO

A Maze Me is een bibliotheekbezoek voor de onderbouw vmbo. Leerlingen
uit het eerste leerjaar maken kennis met de bibliotheek door een
presentatie en een speurtocht die tweedeklassers van dezelfde school
organiseren en verzorgen. De speurtocht bevat een wedstrijdelement.
Gemiddelde doorlooptijd: Voor leerlingen uit leerjaar 1:
30 tot 40 minuten per bibliotheekbezoek per groep excl. reistijd.
Voor leerlingen uit leerjaar 2: 3 uur voor de voorbereiding
excl. reistijd + 30 tot 40 minuten per bezoek.
Kosten (2018): € 94,95 voor het lespakket bestaand uit: digitaal en fysiek
lesmateriaal, 1 docentenhandleiding, 5 verschillende puzzels en een set
van 5 posters (in te zetten als scorebord).
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STAPPEN

NEDERLANDS

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
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Wat je verder moet weten

•

Het leermiddel sluit aan bij kerndoelen 1, 5, 6 en 7 van Nederlands.
Het spel wordt in de bibliotheek uitgevoerd onder begeleiding van de bibliothecaris of leesconsulent.

Website
http://www.cubiss.nl/webshop/producten/maze-me

Toepassen van informatievaardigheden

Bieb Escape

VMBO
1

Cubiss (2016)

HAVO
1

VWO
1

BiebEscape is een bibliotheekbezoek waarin vo leerlingen leren
informatie zoeken, samenwerken en creatief denken. Leerlingen strijden
in teams wie het snelst een raadsel kan oplossen en zo de code van een
kluis kan kraken. Om tot een goede oplossing van een raadsel te komen,
zoeken de leerlingen naar informatie over boeken in de catalogus van de
bibliotheek, op internet en op de flaptekst van boeken. Al zoekend maken
de leerlingen kennis met de bibliotheek en alles wat deze te bieden heeft.
Ze leren informatie zoeken,  vinden en verwerken. Daarnaast ontdekken
ze leuke boeken en maken ze kennis met de schrijvers daarvan.
Gemiddelde doorlooptijd: Een bibliotheekbezoek van 60 minuten.
Kosten (2018): € 364,95 voor het lespakket bestaand uit een handleiding
voor de bibliotheek en verschillende spelmaterialen.  
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STAPPEN

DE UITGEVER NOEMT
GEEN SPECIFIEKE VAKKEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
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Wat je verder moet weten

• Het leermiddel sluit aan bij kerndoelen 4, 5, 6, 8 en 41.
•    Voor dit bibliotheekbezoek is geen voorbereidende les op school nodig. Het is wel raadzaam voor docenten om van    

       tevoren de handleiding goed door te nemen en het bijbehorende You Tube filmpje over Escape rooms te bekijken.

•    De leerlingen moeten tijdens het spel zelfstandig aan de slag om de oplossing van het raadsel te vinden. Ze moeten
       informatievaardigheden dus vooral toepassen. De begeleiders zijn er om ze aan te moedigen.

Het spel wordt in de bibliotheek uitgevoerd onder begeleiding van de bibliothecaris en de docent.

Website
http://www.cubiss.nl/webshop/producten/biebescape

Toepassen van informatievaardigheden

Bieb versus Google

VMBO
1-2

De Bibliotheek Zuidoost Frysln (2016)

HAVO
1-2

VWO
1-2

Bieb versus Google is een bibliotheekbezoek waarbij leerlingen
zoekvaardigheden leren toepassen op zowel klassieke als digitale
bronnen. Centraal in de les staat een wedstrijd waarbij leerlingen in twee
groepjes met elkaar strijden om wie het snelst antwoorden kan vinden op
gestelde vragen. De ene groep zoekt in boeken en de andere via Google.
Tijdens de bespreking van de resultaten wordt ingegaan op de voor en
nadelen van het zoeken in traditionele en online media.
Gemiddelde doorlooptijd: Een bibliotheekbezoek van 90 minuten.
Kosten (2018): Overnameprijs voor bibliotheken bedraagt € 250,-.
Bibliotheken kunnen het product vervolgens aanbieden aan scholen  als
onderdeel van het eigen aanbod.
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STAPPEN

DE UITGEVER NOEMT
GEEN SPECIFIEKE VAKKEN

BRONNEN

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

      

ONLINE BRONNEN

       verschillende websites gebruiken
       structuur doorgronden

       zoekopdrachten samenstellen
       zoekresultaten interpreteren
       webpagina's lezen

       resultaten opslaan

OPDRACHTEN

Krijgt de leerling inzicht in belang van de vaardigheden en de eigen voortgang?
•    het belang van informatievaardigheden
•    de voortgang van eigen vaardigheden

Past het leermiddel bij onderwijsvormen voor 21e-eeuws leren?
•    contextrijk leren

•    competentiegericht leren
•    probleemgestuurd leren
•    samenwerkend leren

Is er aandacht voor de deelvaardigheden van de stappen?
Informatieprobleem formuleren

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Zoekstrategien bepalen

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen
•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze
      zo nodig bijstellen

Verwerven en selecteren

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid
      en representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor
      het beoogde doel

•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruikmaken van adequate bronvermelding

Evalueren en beoordelen

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid

      en betrouwbaarheid

•    het doorlopen proces  evalueren
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Wat je verder moet weten

•

Het leermiddel sluit aan bij kerndoelen 4 en 55.
Het spel wordt in de bibliotheek uitgevoerd onder begeleiding van de bibliothecaris of leesconsulent.

Website
http://www.leerlijnmediawijsheid.nl/bieb-vs-google/

Voorbeelden samengestelde
doorgaande lijnen
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Voorbeelden samengestelde doorgaande lijnen

Opbouwend en doorlopend invulling geven aan informatievaardigheden
In dit deel vind je een aantal voorbeelden van uit diverse leermiddelen samengestelde doorgaande lijnen. Door deze zelf
samen te stellen kun je voor meer leerjaren met toenemende moeilijkheidsgraad werken aan informatievaardigheden.
We benadrukken dat de doorgaande lijnen die wij hier presenteren voorbeelden ter inspiratie zijn: de exacte invulling
van samengestelde doorgaande lijnen hangt altijd af van de specifieke wensen en behoeften van de school of docent
waar je mee samenwerkt.
Uitgangspunten bij de voorbeelden
De voorbeelden zijn afgestemd op de structuur van het voortgezet onderwijs, met aparte voorbeelden voor vmbo,
onderbouw havo/vwo bovenbouw havo en bovenbouw vwo. Bij het samenstellen hanteerden we verder de volgende
uitgangspunten:
•    Waar mogelijk uitgegaan van gratis leermiddelen.
•    Een zo volledig mogelijke dekking van de verschillende deelaspecten van informatievaardigheden.
•    Waar mogelijk gebruik gemaakt van bibliotheekproducten.
Eventueel aanvullen met zelf ontwikkelde opdrachten
Leermiddelen voor informatievaardigheden voor de bovenbouw van havo/vwo zijn, vergeleken met leermiddelen
voor de onderbouw, ondervertegenwoordigd. De voorbeelden van deze doorgaande lijnen zijn dan ook niet helemaal
compleet wat betreft de aandacht voor de verschillende deelaspecten van informatievaardigheden. Als aanvulling op
bestaande leermiddelen kan de docent zelf  opdrachten maken. De Handreiking opdrachten informatievaardigheid in
het voortgezet onderwijs in de toolkit van de Bibliotheek op school vo geeft hiervoor handvatten.
Afstemming tussen verschillende vakken
Houd bij het samenstellen van een doorgaande lijn ook rekening met het vakoverstijgende karakter van
informatievaardigheden. Ze zijn bij diverse vakken en leergebieden van belang en kunnen dus bij diverse vakken en
leergebieden worden geoefend. Wanneer de school besluit dat de (extra) aandacht voor informatievaardigheden
terug moet komen bij meer vakken, projecten dan wel bredere thematische leergebieden, is het goed de betreffende
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vakdocenten te betrekken bij het samenstellen van de leerlijn.

VMBO
1-3

HAVO
1-3

VWO
1-3

VMBO
1-3

HAVO
1-3

VWO
1-3

VMBO
1-3

HAVO
1-3

VWO
1-3

VMBO
1-3

HAVO
1-3

VWO
1-3

VMBO
1-3

HAVO
1-3

VWO
1-3

VMBO
1-3

HAVO
1-3

VWO
1-3

VMBO

HAVO

VWO

VMBO

HAVO

VWO

VMBO

HAVO

VWO

VMBO

HAVO

VWO

VMBO

HAVO

VWO

VMBO

HAVO

VWO

Voorbeeld samengestelde doorgaande lijn vmbo 1-4
Basisleermiddel

Kosten

Doorlooptijd

Bronnen

Behandelde stap-

Deelvaardigheden van de stappen

pen
Terug naar de bron:

Per leerjaar is een

Leerjaar 1 t/m 4.

de doorgaande lijn.

weblog beschikbaar

Lessen van n

rond een thema. Dit

blokuur (ca. 1,5

(Biblionet Groningen,

product wordt jaarlijks

uur) per leerjaar.

2014)

op maat gemaakt.

Online en offline

Informatiepro-

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

bleem formuleren
Zoekstrategien

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen

bepalen

•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficiënte zoekstrategie en deze zo nodig bijstellen

Kosten voor maatwerk
op aanvraag bij
Biblionet Groningen.

Verwerven en

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken

selecteren

•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en
      representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor het beoogde doel
•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren

Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruik maken van adequate bronvermelding

Evalueren en

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid en betrouwbaarheid

beoordelen

•    het doorlopen proces evalueren

Aanvullende leermiddelen
Terug naar de bron (zie pagina 12) is een doorlopende lijn informatievaardigheden voor leerjaar 1 t/m 4 van het vmbo. De lessen vinden plaats in de bibliotheek. Omdat Terug naar de bron n
blokuur per leerjaar beslaat, is het wenselijk om ieder jaar aanvullende leermiddelen te gebruiken, zodat de leerlingen hun informatievaardigheden vaker kunnen oefenen. Dit kunnen ook door
docenten zelf gemaakte opdrachten zijn.
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Voorbeeld samengestelde doorgaande lijn vmbo 1-4
Aanvullende leermiddelen zijn:
•    Leerjaar 1: Nepnieuws (zie pagina 41). Een lespakket bestaand uit drie documentaires over nepnieuws en bijbehorende verwerkingsopdrachten. Tijdsbesteding is 3 tot 4 lessen per documen       taire. Leerlingen worden zich bewust van de manier waarop de nieuwsmedia ons beeld van de werkelijkheid vormen, leren kritisch naar nieuws kijken en krijgen handvatten om nepnieuws
       te herkennen. De lessen vormen een verdieping op het specifieke en zeer actuele onderwerp nepnieuws.
•    Leerjaar 2: Nieuwsmakers (zie pagina 54). In tien lessen van 60 minuten leren leerlingen onder begeleiding van de leerkracht zelf nieuws maken en publiceren in hun eigen online
      nieuwsmedium. Leerlingen kunnen voortbouwen op kennis van nieuws en informatievaardigheden die ze in leerjaar 1 hebben opgedaan.
•    Leerjaar 3: Persvrijheid (zie pagina 28). Met het lespakket Persvrijheid gaan leerlingen actief aan de slag met nieuws en leren over persvrijheid, censuur, pluriformiteit en vrijheid van menings      uiting. Ze worden geprikkeld zelf na te denken over deze onderwerpen, hierover betogen te schrijven en te debatteren met hun medeleerlingen. Deze lessen bouwen voort op de eerder
     opgedane kennis in leerjaar 1 en 2 van deze lijn.
•    Leerjaar 4: CBS en onderwijs (zie pagina 26). Leerlingen oefenen informatievaardigheden met betrekking tot het interpreteren, analyseren en evalueren van de data van het CBS. De lessen
      kunnen worden ingezet als aanvulling of ter vervanging van hoofdstukken van het vak Algemene Economie.

75

Voorbeeld samengestelde doorgaande lijn onderbouw havo/vwo
Basisleermiddel

Kosten

Doorlooptijd

Bronnen

Behandelde stap-

Deelvaardigheden van de stappen

pen
•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

Lessenreeks

Schoollicentie (6

Jaar 1 t/m 3.

Informatievaardigheden

activatiecodes): €

Negen lessen

vo

295,-; Schoollicentie

per jaar. Lesduur

(12 activatiecodes): €

varieert van 30

Zoekstrategien

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen

345,-; Schoollicentie (18

tot 90 minuten

bepalen

•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar

activatiecodes): € 374,-.

per les.

(Cubiss, 2017)

Online en offline

Informatieprobleem formuleren

•    opstellen effectieve en efficiënte zoekstrategie en deze zo nodig bijstellen
Verwerven en

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken

selecteren

•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en
      representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor het beoogde doel
•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren

Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruik maken van adequate bronvermelding

Evalueren en

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid en betrouwbaar

beoordelen

      heid
•    het doorlopen proces evalueren

Aanvullende leermiddelen
De lessenreeks Informatievaardigheden vo (zie pagina 10) is een doorgaande lijn voor leerjaar 1 t/m 3. De lessen zijn ingedeeld in de thema's vinden, verwerken en delen. Leerlingen werken aan
de competenties exploreren, zoeken, beoordelen, bewaren, afschermen, diten, verbeelden, presenteren en bijdragen. Omdat de lessenserie Informatievaardigheden negen lesuren per
leerjaar beslaat, is het wenselijk om ieder jaar aanvullende leermiddelen te gebruiken, zodat leerlingen hun informatievaardigheden voldoende kunnen oefenen. Dit kunnen ook door docenten
zelf gemaakte opdrachten zijn.
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Voorbeeld samengestelde doorgaande lijn onderbouw havo/vwo
Aanvullende leermiddelen zijn:
•    Leerjaar 1: Social Media Rijbewijs (zie pagina 35). Tien klassikale lessen waarin leerlingen zich bewust worden van de werking van internet en sociale media. Ze oefenen niet alleen
       hun informatievaardigheden, maar worden ook mediawijzer.
•    Leerjaar 2: Nepnieuws (zie pagina 41). Een lespakket bestaand uit drie documentaires over nepnieuws en bijbehorende verwerkingsopdrachten. Tijdsbesteding is 3 tot 4 lessen per documen-      
      taire. Leerlingen worden zich bewust van de manier waarop de nieuwsmedia ons beeld van de werkelijkheid vormen, leren kritisch naar nieuws kijken en krijgen handvatten om nepnieuws
      te herkennen. De lessen vormen een verdieping op het specifieke en zeer actuele onderwerp nepnieuws.
•    Leerjaar 3: Nationaal Media Paspoort (zie pagina 49). Een doorlopende leerlijn media empowerment voor het voortgezet onderwijs. Dit lesmateriaal draagt kennis over media over, maar doet
      ook een beroep op de individuele beleving (voelen) van media, op de motivatie (willen) en de strategie/het gedrag (doen) van kinderen om slim met media om te gaan. Behalve informatievaar      diger, worden de leerlingen ook mediawijzer.
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Voorbeeld samengestelde doorgaande lijn bovenbouw havo
Basisleermiddel

Kosten

Doorlooptijd

Bronnen

Behandelde stap-

Deelvaardigheden van de stappen

pen
Google Search Education
(Google, 2018)

Gratis online

Leerjaar 4 t/m

beschikbaar.

6). Vijf lessen per

Online.

Informatiepro-

•   nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

bleem formuleren

jaar in oplopende
moeilijkheids-

Zoekstrategien

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen

graad. Een les

bepalen

•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze zo nodig bijstellen

neemt 1  2
lesuren in beslag.
Verwerven en

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken

selecteren

•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en
      representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor het beoogde doel
•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren

Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruik maken van adequate bronvermelding

Evalueren en

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid en betrouwbaar

beoordelen

      heid
•    het doorlopen proces evalueren

Aanvullende leermiddelen
Google Search Education (pagina 64) biedt een uitgebreid lessenplan op drie niveaus voor het aanleren en verbeteren van zoekvaardigheden. Alle lessen zijn in het Engels. Omdat in de lessen van
'Google Search Education' alleen aandacht is voor het zoeken op internet, is het raadzaam aanvullend lesmateriaal te gebruiken, zodat leerlingen met alle deelaspecten van de stappen oefenen.
Het huidige aanbod van leermiddelen informatievaardigheden voor bovenbouw havo en vwo is beperkt.  Voor een goede invulling van een doorgaande lijn informatievaardigheden die past bij
de specifieke wensen van de school kunnen ook (door de docent) zelf ontwikkelde opdrachten worden gebruikt.
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Voorbeeld samengestelde doorgaande lijn bovenbouw havo
Aanvullende leermiddelen zijn:
•    Leerjaar 4 en 5: Slim zoeken op internet (zie pagina 60) is een boek met tips en adviezen om sneller betere zoekresultaten te krijgen bij het gebruik van Google en andere zoekmachines en   
       websites. De docent kan (bepaalde onderwerpen) uit het boek gebruiken in de lessen. Het boek is ook geschikt als naslagwerk bij het maken van het profielwerkstuk.
•    Leerjaar 4 en 5: Persvrijheid (zie pagina 28). Met het lespakket Persvrijheid gaan leerlingen actief aan de slag met nieuws en leren over persvrijheid, censuur, pluriformiteit en vrijheid van
     meningsuiting. Ze worden geprikkeld zelf na te denken over deze onderwerpen, hierover betogen te schrijven en te debatteren met hun medeleerlingen. Deze lessen introduceren een andere
     invalshoek voor het leren over informatievaardigheden en zijn een aanvulling op de eerder opgedane kennis in leerjaar 1-3 van deze lijn.
•    Leerjaar 4 en 5: CBS en onderwijs (zie pagina 26). Leerlingen oefenen informatievaardigheden met betrekking tot het interpreteren, analyseren en evalueren van data van het CBS. De lessen
      kunnen worden ingezet als aanvulling of ter vervanging van hoofdstukken van het vak Algemene Economie.
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Voorbeeld samengestelde doorgaande lijn bovenbouw vwo
Basisleermiddel

Kosten

Doorlooptijd

Bronnen

Google Search Education

Gratis online

Leerjaar 4 t/m

Online.

beschikbaar.

6). Vijf lessen per

Behandelde stap-

Deelvaardigheden van de stappen

pen

(Google, 2018)

Informatiepro-

•    nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is

bleem formuleren

jaar in oplopende
moeilijkheids-

Zoekstrategien

•    bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen

graad. Een les

bepalen

•    bepalen of benodigde informatie beschikbaar is en waar
•    opstellen effectieve en efficinte zoekstrategie en deze zo nodig bijstellen

neemt 1  2
lesuren in beslag.
Verwerven en

•    benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken

selecteren

•    informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en
      representativiteit

Verwerken

•    informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor het beoogde doel
•    informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
•    een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren

Presenteren

•    passende presentatievorm kiezen
•    gebruik maken van adequate bronvermelding

Evalueren en

•    het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid en betrouwbaar

beoordelen

      heid
•    het doorlopen proces evalueren

Aanvullende leermiddelen
Google Search Education (pagina 64) biedt een uitgebreid lessenplan op drie niveaus voor het aanleren en verbeteren van zoekvaardigheden. Alle lessen zijn in het Engels. Voor vwo-leerlingen
kunnen Engelstalige lessen een goede voorbereiding zijn op de academische vervolgopleiding. Omdat in de lessen van 'Google Search Education' alleen aandacht is voor het zoeken op internet,
is het raadzaam aanvullend lesmateriaal te gebruiken, zodat leerlingen met alle deelaspecten van de stappen oefenen. Het huidige aanbod van leermiddelen informatievaardigheden voor
bovenbouw havo en vwo is beperkt.  Voor een goede invulling van een doorgaande lijn informatievaardigheden die past bij de specifieke wensen van de school kunnen ook (door de docent) zelf
ontwikkelde opdrachten worden gebruikt.
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Voorbeeld samengestelde doorgaande lijn bovenbouw vwo
Aanvullende leermiddelen en suggesties voor zelfgemaakte opdrachten zijn:
•    Leerjaar 4 t/m 6: Nationaal Media Paspoort (zie pagina 49). Een doorlopende leerlijn media empowerment voor het voortgezet onderwijs. Dit lesmateriaal draagt kennis over media over, maar
      doet ook een beroep op de individuele beleving (voelen) van media, op de motivatie (willen) en de strategie/het gedrag (doen) van kinderen om slim met media om te gaan. Behalve
      informatievaardiger,  worden de leerlingen ook mediawijzer.
•    Leerjaar 5: Persvrijheid (zie pagina 28). Met het lespakket Persvrijheid gaan leerlingen actief aan de slag met nieuws en leren over persvrijheid, censuur, pluriformiteit en vrijheid van
     meningsuiting. Ze worden geprikkeld zelf na te denken over deze onderwerpen, hierover betogen te schrijven en te debatteren met hun medeleerlingen. Deze lessen introduceren een andere
     invalshoek voor het leren over informatievaardigheden en zijn een aanvulling op de eerder opgedane kennis in leerjaar 1-4 van deze lijn.
•    Leerjaar 6: Bronnenwijzer (zie pagina 24) is een webbased cursus waarin vwo-leerlingen leren hoe ze via open access gratis gebruik kunnen maken van de resultaten van
      wetenschappelijk onderzoek. De inhoud sluit aan bij het maken van (profiel)werkstukken. Vwo-leerlingen worden met deze cursus ook een beetje voorbereid op een wetenschappelijke
      vervolgopleiding.
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Leermiddelenindex
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Bieb Escape

68

Bieb versus Google
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Disclaimer

We hebben deze gids met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter op geen enkele
wijze rechten aan worden ontleend.
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De informatie in deze gids is verzameld op basis van op het internet beschikbare informatie en informatie van
derden. Verschillende websites geven daarbij soms verschillende informatie over een leermiddel. In dat geval
hebben we steeds de informatie gebruikt die het meest actueel dan wel het meest direct van de makers van
het leermiddel afkomstig leek. De informatie of de inhoud van een leermiddel kan echter wijzigen.
Bij het beoordelen van het al dan niet aanwezig zijn van de verschillende inhouden en eigenschappen van
leermiddelen voor informatievaardigheden, zoals beschreven met de symbolen en bullets in deze gids,
hebben we steeds gestreefd naar een eenduidige conclusie: een eigenschap is wel of niet aanwezig. Zo zijn
de verschillende leermiddelen zo goed mogelijk vergelijkbaar. Of een eigenschap wel of niet aanwezig is, kan
echter discutabel zijn: Wanneer, op basis van de op internet beschikbare informatie, blijkt dat een bepaalde
eigenschap enigszins aanwezig is, hebben wij deze eigenschap veelal genoemd in de beschrijving van het
leermiddel. Vonden wij de aanwezigheid echter verwaarloosbaar of zeer beperkt, dan werd deze als niet
aanwezig gemarkeerd.
Wij adviseren dan ook om na een eerste verkenning met deze gids steeds de website van het leermiddel, en zo
mogelijk een demo van het leermiddel zelf, te raadplegen, alvorens een definitief besluit te nemen over het al
dan niet gebruiken van dat leermiddel.
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