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Abstract

Er is binnen dit een onderzoek een instrument gevalideerd, dat was ontwikkeld om de 
informatievaardigheden te onderzoeken van jongeren. Het ging hierbij om de vaardigheden: het 
identificeren van het probleem, het zoeken naar informatie, het scannen van informatie, het 
verwerken van informatie en het presenteren en organiseren van informatie. Ook komen hier de
vaardigheden kijken als: zoektermen specificeren, evalueren, relevante informatie structureren. 
De validatie is gebeurd door de Digitale Informatievaardigheden Meting (DIM) te vergelijken 
met Hard op Denkprotocollen (HOP). De DIM bestond uit een aantal onderdelen zoals een 
enquête, een virtuele browser en een Notitietool (waarmee beoordelingen mee konden worden 
gedaan). Uit het onderzoek blijkt dat de DIM redelijk valide is. Het meet alle 
informatievaardigheden, alleen bij het evalueren van de informatie bleek de meting niet valide te 
zijn. Er is hierbij een verschil tussen wat de proefpersonen opnoemen bij de HOP en wat zijn 
benoemen in de Notitietool in de DIM. De DIM zou op basis van onder andere dit onderzoek nog 
verder kunnen worden ontwikkeld en aangepast.
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Inleiding1

Tegenwoordig surfen tieners vaker op internet dan dat ze televisie kijken. Ze gebruiken het om 
met vrienden te communiceren, films te kijken, muziek te downloaden en te gamen. Omdat 
leerlingen het internet zoveel gebruiken in hun dagelijks leven, is het niet verwonderlijk dat ze 
ook op het web vertrouwen voor schoolse taken, zoals het schrijven van een werkstuk en het 
voorbereiden van een presentatie. Internet is hiervoor een grotere bron geworden dan de 
bibliotheek (Beljaarts, 2006). Iedere keer als een leerling een opdracht krijgt op school waarbij hij 
informatie nodig heeft, staat hij voor een informatieprobleem. De juiste informatie moet worden 
geïdentificeerd en gevonden. Dit lijkt eenvoudig maar om informatieproblemen op te lossen met 
behulp van internet, zijn complexe cognitieve vaardigheden nodig (Brand-Gruwel, Wopereis, & 
Vermetten. 2005). Zo moeten leerlingen uitzoeken welke informatie ze nodig hebben, 
verschillende informatiebronnen zoeken, relevante informatie uit de bronnen halen en deze 
ordenen. Van leerlingen wordt verwacht dat ze hiertoe in staat zijn, terwijl dat vaak niet het geval 
is. Leerlingen gebruiken niet de juiste selectiecriteria wanneer ze zoeken naar informatie. Zo 
controleren ze vaak de bron niet en kijken ze ook niet naar de auteur (Walraven, Brand-Gruwel, 
& Boshuizen, 2009).  Dit zorgt ervoor dat de gevonden informatie ook niet altijd van goede 
kwaliteit is. 

Uit onderzoek blijkt ook dat informatievaardigheden zich niet ontwikkelen met leeftijd, 
en dat instructie nodig is (Walraven, Brand-Gruwel, & Boshuizen, 2008). Het is evident dat 
instructie in het kritisch gebruik van het WWW noodzakelijk is. Dit wordt ook onderkend door de 
overheid, die kerndoelen heeft opgesteld, waarin de informatievaardigheden terug komen. Het 
gaat hier vooral om kerndoel 29: ‘Onderzoek leren doen’ (ko.slo.nl). Dit kerndoel richt zich op de 
onderzoeksvaardigheden van leerlingen in de onderbouw van de middelbare school. Leerlingen 
moeten dan in staat zijn om ‘kleine eenvoudige onderzoeksopdrachten individueel en samen tot 
een goed einde weten te brengen’. Het kerndoel is opgesplitst in een aantal deelvaardigheden,
waarvan het zoeken naar informatie er één is. Daarom is het van belang dat er op school goede 
instructie kan worden gegeven met betrekking tot informatievaardigheden. Docenten erkennen de 
waarde van het aanleren van informatievaardigheden ook wel, maar weten niet hoe ze dit kunnen 
implementeren in hun klaslokaal (Moore, 1997). Een probleem hierbij kan zijn dat docenten zelf 
niet informatievaardig zijn (Kennisnet, 2008; ten Brummelhuis, 2006; van Rooij & van den 
Eijnden, 2007; Walraven, 2008) en ook niet altijd over de benodigde didactische ict-vaardigheden 
beschikken (Kennisnet, 2008). Een voorbeeld hiervan is, dat hoewel 97% van de docenten wel 
eens opdrachten geven aan hun leerlingen om informatie op te zoek op internet, maar 43% van de 
leerlingen vindt hun docenten hier goede tips bij geven (van Rooij, 2008). 

Op dit moment zijn er met name kant en klare lessen te verkrijgen, die docenten aan hun 
leerlingen kunnen geven. Deze lessen hebben twee grote nadelen. Het eerste nadeel is dat ze geen 
aandacht besteden aan de vaardigheden van de docenten. Terwijl dit een cruciale factor is voor de 
effectiviteit van de lessen. Een ander nadeel is dat deze lessen alleenstaand zijn en daardoor 
minder effectief dan wanneer de informatievaardigheden worden geïntegreerd in het curriculum 
(Walraven, Brand-Gruwel, & Boshuizen, 2008). Walraven (2008) heeft in haar onderzoek 
bewezen dat het mogelijk is, om samen met docent een lessenserie te ontwerpen voor het 
beoordelen en selecteren van informatie op internet. Dit is één van de manieren waarop zowel 
aandacht wordt besteed aan informatievaardigheden in het curriculum en tegelijkertijd aandacht 
besteed aan  de informatievaardigheden van docenten. Uit  het onderzoek van Walraven bleek 
dat de leerlingen na afloop van de lessen, de informatie op websites en de websites zelf beter 
evalueerden. De leerlingen hadden echter een grotere verbetering kunnen laten zien binnen dit 
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onderzoek. De leeropbrengst was binnen dit onderzoek was dus niet optimaal. Zo evalueerde de 
leerlingen aan het einde van de lessenserie de hitlijst nog steeds op dezelfde wijze en kon de 
evaluaties van de informatie en bronnen nog beter. Daarnaast hadden de lessen te weinig invloed 
op het zoekproces van de leerlingen. Hoewel hun kennis van criteria verbeterd was, pasten ze 
deze kennis niet altijd toe tijdens het zoeken naar informatie op het internet. 

Er is dus een behoefte aan een instrument dat de informatievaardigheden meet. Dit 
instrument moet online worden afgenomen, omdat daar het proces van het zoeken naar informatie 
ook plaatsvindt. Het Instrument moet voor docenten een duidelijk beeld geven van wat hun  
leerlingen wel en niet kunnen op het gebied van informatievaardigheden. Het instrument moet 
naast het proces ook de evaluatiecriteria weergeven waarop informatie wordt geselecteerd. 

Vooruitblik

In dit artikel zullen de informatievaardigheden worden besproken ,waarna wordt gekeken op 
welke manieren deze informatievaardigheden meetbaar kunnen worden gemaakt. Hierna zal 
worden besproken hoe het uiteindelijke instrument (DIM) eruit ziet. Vervolgens zal worden 
uitgelegd hoe DIM is gevalideerd, waarna de resultaten worden gepresenteerd van het 
experiment. Vervolgens zullen de resultaten worden besproken en conclusies uit de gegevens 
worden getrokken. Als laatste zullen enkele aanbevelingen worden gedaan voor toekomstig 
onderzoek en zullen enkele kritische noten worden geplaatst bij dit onderzoek. 

Theoretisch kader 

Informatievaardigheden
Om een instrument te maken dat de informatievaardigheden meet, zal eerst moeten worden 
gekeken wat er onder informatievaardigheden wordt verstaan. Informatievaardigheden worden 
toegepast  tijden het zoeken naar informatie. Volgens Moore (1995, In Brand-Gruwel et al 2005) 
is het informatie zoekproces op te delen in de volgende stappen:

- de eerste stap is het identificeren van de informatiebehoefte
- het lokaliseren van relevante informatiebronnen
- relevante informatie samenvatten en organiseren van de informatie uit de bronnen
- het samenvoegen van de informatie tot een samenhangend geheel. 

Op basis hiervan hebben Brand-Gruwel et al. (2005) een model ontwikkeld waarin het proces van 
informatievaardigheden wordt weergegeven, zie Figuur 1. In dit model staan alle vaardigheden
die zouden moeten worden gebruikt, om op een goede wijze een informatieprobleem op te 
lossen.  Het  proces van informatieproblemen oplossen met behulp van het internet  bestaat uit 
vijf hoofdvaardigheden: definiëren van het probleem, zoeken van informatie, scannen van 
informatie, verwerken van informatie en het organiseren en presenteren van informatie. Deze 
hoofdvaardigheden bestaan elk weer uit deelvaardigheden als het formuleren van vragen, het 
specificeren van zoektermen en het evalueren van informatie en bron. 
Leerlingen gebruiken deze vaardigheden echter niet goed (Walraven et al., 2008). Zij slaan 
stappen over en evalueren de informatie die ze vinden niet goed. Dit gebeurt eerder op intuïtie 
dan op basis van de juiste criteria ( Koot & Hoveijn, 2005). Het instrument dat deze 
informatievaardigheden zal meten, moet nagaan of de leerlingen een vast stappenplan hebben 
voor het zoeken en vinden van informatie en meten of ze de juiste criteria gebruiken voor het 
beoordelen van de gevonden informatie. Leerlingen kijken namelijk nauwelijks naar elementen 
als wie de informatie geschreven heeft of de auteur een bepaald doel voor ogen had en waarop de 
informatie is gebaseerd (Walraven et al. 2008, Walraven et al., 2009).  
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Figuur 1. Skill decomposition for information problem-solving skill van Brand-Gruwel et al. 
(2005)

De informatievaardigheden kunnen worden opgedeeld in drie componenten namelijk:  internet 
zoekvaardigheden, internet leesvaardigheden en internet evaluatievaardigheden (Kuiper 2007). 
Tezamen worden de vaardigheden ook wel ‘web literary skills’ genoemd. Onder internet 
zoekvaardigheden vallen vaardigheden als het kunnen lokaliseren van informatie op het web en 
kunnen formuleren van zoektermen. In het model van Brand-Gruwel et al, (2005) vallen deze 
vaardigheden onder het definiëren van het informatieprobleem (stap 1) en het zoeken van 
informatie (stap 2). Internet leesvaardigheden kunnen worden gezien als een combinatie van 
normale leesvaardigheden en nieuwe vaardigheden die nodig zijn om de hoeveelheid informatie 
op het internet te verwerken en om te gaan met de online teksten (Kuiper, 2007). Vele websites 
zijn namelijk niet geschreven voor  leerlingen en deze groep moet hierbij goed onderscheid leren 
te maken tussen bruikbare en onbruikbare informatie. Ook worden er in online teksten veel 
gebruik gemaakt van hyperlinks en ander symbolen die het informatie verwerken op het internet 
anders maakt dan het verwerken van in informatie op papier. Er moet daarom niet alleen  
onderscheid worden gemaakt tussen wat bruikbaar is en wat niet, maar er is ook de vaardigheid 
nodig om te identificeren wat  de betekenis is van symbolen op het web. Hiervoor moeten ze 
effectief lezen en goede begrijpend lezen vaardigheden hebben. Stap 3: het scannen van 
informatie en stap 4 het verwerken van informatie van het model van Brand-Gruwel et al (2005) 
horen hierbij. Als laatste zijn er de internet evaluatievaardigheden, deze geven aan in hoeverre 
iemand op het kritische manier kan kijken naar de betrouwbaarheid van een site in relatie met zijn 
eigen informatiebehoefte (Kuiper, 2007).  Het evalueren van informatie gebeurt in het model van 
Brand-Gruwel (2005) met name in stap 2, het zoeken van informatie, stap 3 het scannen van 
informatie en stap 4 het verwerken van informatie.

Het meten van informatievaardigheden
Er zijn dus verschillende vaardigheden waar het proces van informatieverwerking uit bestaat. Om 
informatievaardigheden van leerlingen te verbeteren, moet er dus naar verschillende aspecten 
worden gekeken. Zo moet niet alleen gekeken worden of de leerlingen het antwoord op een vraag 
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op internet kunnen vinden, maar ook op welke manier ze dit antwoord vinden. Welke criteria 
gebruiken ze tijdens het zoeken naar informatie en waarop beoordelen ze deze informatie 
vervolgens? 
Er zijn meerdere mogelijkheden om erachter te komen waarop leerlingen informatie selecteren en 
beoordelen. Een voorbeeld hiervan is een papieren meting (Walraven, 2008). Deze bestaat uit een 
gefabriceerde hit list op papier en deelnemers moesten drie sites selecteren die ze wel en drie sites 
die ze niet wilden openen. Daarnaast kregen deelnemers ook een boekje met acht uitgeprinte 
websites en ze werden gevraagd welke sites en welke informatie ze wel of niet zouden gebruiken. 
Ze konden gedeeltes van de website of kenmerken van een site waarop ze hun beslissing 
baseerden markeren (Walraven, 2008). Dit werd gescoord aan de hand van scoringsformulier om 
de exacte evaluatiecriteria te krijgen. Een dergelijke meting geeft een goed beeld van de manier 
waarop deelnemers informatie beoordelen, maar vindt niet plaats op Internet en doet daarom geen 
recht aan het totale proces van informatieproblemen oplossen (probleem definiëren, informatie 
zoeken, informatie scannen, informatie verwerken en informatie organiseren en presenteren) en 
de vaardigheden die daarbij komen kijken (zoektermen specificeren, evalueren, relevante 
informatie structureren). Ook kunnen de beoordelingen anders zijn doordat de meting offline 
plaats vindt. 

Ook bestaan er online tests voor het meten van informatievaardigheden en kan het proces 
online worden gemeten door middel van hard op denkprotocollen. Een voorbeeld van een online 
test is de website http://www.dqtest.nl. Deze test bestaat uit vier onderdelen voor het testen van 
digitale vaardigheden: 

 Operationele vaardigheden: het kunnen bedienen van digitale media. 
 Formele vaardigheden: het kunnen omgaan met de speciale structuren van digitale media. 
 Informatie vaardigheden: het zoeken, selecteren en evalueren van informatie binnen 

digitale media. 
 Strategische vaardigheden: het gebruiken van digitale media voor persoonlijke (en 

professionele) ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke positie
De test wordt op de volgende manier doorlopen: de gebruiker van deze test krijgt verschillende 
opdrachten die in een speciaal internetvenster (een virtuele browser) moeten worden voltooid. 
Een voorbeeld van een dergelijke opdracht is het zoeken van antwoord op de vraag wat de 
toegangsprijs is voor een bepaald museum. Op deze zoekactie (en niet alleen het resultaat) wordt 
later feedback gegeven, zodat de gebruiker weet waar hij in vervolg op moet letten. Deze test 
meet, zoals hierboven te lezen maar in één onderdeel de  informatievaardigheden. Een ander 
nadeel van deze test is dat het niet is gevalideerd en dat het niet meet waarop bezoekers 
informatie beoordelen. Dit is een belangrijk onderdeel uit het model van Brand-Gruwel et al. 
(2005) en moet in het nieuwe instrument terug komen. 

Dit probleem zou kunnen worden opgelost met de techniek die ook wordt gebruikt in de 
LEMtool (layered emotion measurement tool). Met behulp van deze tool kunnen gebruikers 
aangeven welke emoties bepaalde gedeeltes van websites bij hun oproept. Hierbij kunnen 
gebruikers hun emoties kenbaar maken door de LEMtool te plaatsen op een plek die bij hun een 
emotie oproept en dan de juiste emotie te kiezen (zie figuur 2). 
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2a
Figuur 2 Gebruiker kiest emotie die dit gedeelte van de  site bij hem/haar oproept
(bron: Huisman & van Hout, 2008)

De techniek van de LEMtool zou zo moeten worden aangepast dat deze in plaats van een emotie 
te kiezen, een tekstvlak aangeeft waar leerlingen hun beoordeling kunnen aangeven. Deze 
werkwijze komt overeen met papieren meting van Walraven (2008). 

Al deze methoden hebben elk hun eigen voor en nadelen. De papieren meting is valide, maar richt 
zich vooral op zoekcriteria en vindt niet plaats op internet, waardoor het niet geheel representatief 
is voor het totale zoekproces, dat plaats vindt als de leerling op internet naar informatie zoekt. De 
dq-test is een snelle, interactieve manier om informatievaardigheden te testen, maar de feedback 
is niet altijd correct en het meet niet het gehele zoekproces. De techniek van de LEMtool kan een  
goede aanvulling zijn om de evaluatiecriteria zichtbaar te maken, maar moet nog wel worden 
aangepast. Het nieuwe instrument moet de voordelen van de drie voorgaande meetinstrumenten in 
zich hebben. Het moet gebaseerd zijn op het model van  Brand-Gruwel et al. (2005). Het 
combineert de validiteit van de papieren meting met de snelheid van de dq-test en de techniek van 
de LEMtool

Het uiteindelijke instrument kan dan worden ingezet binnen onderzoek naar effecten van 
lessen informatievaardigheden, als voor en nameting van leerlingen (en eventueel docenten). In 
een later stadium kan dit instrument beschikbaar worden gesteld aan docenten. Zij kunnen dit 
instrument in hun dagelijkse praktijk inzetten voor een goede en snelle meting van 
informatievaardigheden van zichzelf en hun leerlingen. Zo kan de vooruitgang gedurende een 
schooljaar worden bijgehouden. In de volgende paragraaf zal het uiteindelijke instrument worden 
besproken. 
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De Digitale Informatievaardigheden Meting (DIM)
De uiteindelijke DIM bestaat uit vier onderdelen: de introductie, een virtuele browser waarbinnen 
de proefpersonen een zoekopdracht uit moeten voeren, een enquête over het verloop van hun 
zoekproces en de Notitietool waarmee sites kunnen worden beoordeeld. Hieronder zijn de vier 
onderdelen van de DIM uitgebreider besproken:

Introductie
In de introductie wordt de leerling gevraagd om zijn naam, leeftijd en klas in te vullen. Waarna 
een kleine vragenlijst volgt over het gebruik van internet en de voertaal van de leerling. Er staan 
vragen in over het gebruik van internet zodat een leraar kan zien of het een leerling is die ervaren 
is met internet of niet. De verwachting is, dat een meer onervaren leerling meer moeite heeft met 
het zoeken naar informatie. Er wordt gevraagd naar de voertaal en de achtergrond van de 
leerlingen, omdat dit ook invloed kan hebben op het zoekproces. Een leerling die thuis alleen 
Turks praat en alleen op school in aanraking komt met de Nederlandse taal kan bijvoorbeeld meer 
moeite hebben met het begrijpen van de informatie op internet of met het verzinnen van 
zoektermen. Nadat de leerling deze gegevens heeft ingevuld wordt de taak en de rest van de DIM
uitgelegd. 

Virtuele browser
De virtuele browser is een programma waarmee op internet kan worden gesurft, en waarbij data 
wordt opgenomen van de gebruiker. Zo kan later data worden bekeken over bijvoorbeeld hoeveel 
sites iemand heeft bezocht en welke zoektermen iemand heeft ingevuld. In de virtuele browser 
wordt de leerling geconfronteerd met een zoekvraag. De bedoeling is dan, dat hij het antwoord op 
deze vraag gaat zoeken op het internet.  Er is voor dit onderzoek gekozen voor de zoekvraag:
‘Jongeren smsen en msnen veel. Heeft dit invloed op hun Nederlands?’ Bruikbare informatie die 
gevonden wordt kan worden gezet op het geïntegreerde kladblok. Dit is een klein venster, dat de 
leerling kan openen en informatie op kan zetten. Deze informatie wordt bewaard en kan later 
worden gebruikt om het antwoord te formuleren. Wanneer de proefpersoon klaar is met zoeken en 
een antwoord denkt te kunnen geven, dan klikt hij op knop ‘antwoord geven’. De browser wordt 
dan afgesloten en de proefpersoon kan in een nieuw venster zijn antwoord invullen. 

Enquête
Na de virtuele browser met de zoektaak volgt een enquête. In deze enquête worden vragen gesteld 
over het zoekproces van de leerling. Deze vragen zijn gebaseerd op de vijf hoofdcategorieën van 
Brand-Gruwel (2005) voor het goed naar informatie zoeken op internet. Dit zijn de categorieën: 
probleemdefiniëring, zoekstrategie, scannen van informatie, verwerken van informatie en 
organiseren van informatie. Binnen elk van deze vijf categorieën worden drie of meer vragen 
gesteld. Een volledige lijst met van de enquête vragen is opgenomen in tabel 1. De leerling heeft
bij het merendeel van de vragen de mogelijkheid om de vraag te beantwoorden met ‘ja’, ‘nee’ of 
‘weet niet meer’.  Alle vragen zijn op deze wijze opgesteld  behalve vraag 3 bij het scannen naar 
informatie, waar de leerling zelf zijn antwoord in kan vullen. De vraag gaat daar over welke 
beoordelingscriteria de leerlingen gebruiken. Door de enquête wordt gekeken of alle stappen 
worden doorlopen van het model van Brand-Gruwel et al (2005) en tegelijkertijd wordt er 
gekeken, in welke mate de leerlingen de informatie lees- , zoek- en evaluatievaardigheden 
bezitten.
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Tabel 1: enquête vragen
Vaardigheden Vragen

Probleem-
definiëring

Heb je voor je zelf vastgesteld waar je informatie over moest gaan zoeken?

Ben je bij jezelf nagegaan of je al kennis had over dit onderwerp dat je kon 
gebruiken bij de opdracht?

Heb je van te voren bedacht welke eisen er aan het product werden gesteld? 
(zoals lengte en doelgroep)

Zoekstrategie

Heb je van te voren bedacht wat voor sites je zou kunnen bezoeken?

Heb je gebruik gemaakt van zoekmachines zoals google.nl?

Heb je gebruik gemaakt van een portal zoals startpagina.nl?
Heb je van te voren zoektermen bedacht die je konden helpen om het juiste 
antwoord te vinden?

Heb je meerdere zoektermen ingetypt bij één zoekactie om informatie te 
vinden?

Scannen van 
informatie

Als je bruikbare informatie had gevonden heb je dit op het kladblok gezet?

Heb je bij de informatie die je op je kladblok hebt gezet ook iedere keer het 
webadres gezet?

Waarom heb jij besloten om van bepaalde sites de informatie te gebruiken en 
bij andere sites niet?

Verwerken van 
informatie

Heb je de informatie in je eigen woorden gezet op je kladblok?

Was alle informatie op je kladblok voor jou begrijpelijk?

Kwam de informatie die je op je kladblok had gezet van pas bij het 
beantwoorden van de vraag?

Organiseren van 
informatie

Heb je de informatie die op je kladblok stond geordend?

Heb je van te tevoren bedacht wat je wilde schrijven in je antwoord?

Heb je bij het verwerken van de informatie gekeken of de informatie echt 
bruikbaar was?

Notitietool
De Notitietool is een apart programma, waarmee de leerling zijn mening kan geven over een 
onderdeel van een site. Het doel van het programma is, om een duidelijk beeld te krijgen van de 
criteria waarop leerlingen informatie beoordelen. Op deze wijze worden de evaluatievaardigheden 
van de leerlingen extra getest. De werking ervan is als volgt. De leerling klikt op de Notitietool
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knop en sleept het naar de plek waar hij een oordeel over wenst uit te spreken (figuur 5 en figuur 
6). Als de leerling op de gewenste plek klikt, dan verschijnt er een tekstvenster waarin hij de 
opmerking kan plaatsen (figuur 7). Als hij klaar is verdwijnt de Notitietool en is de opmerking 
voor de leerling niet meer te zien. De opmerking blijft wel bewaard in het databestand en kan 
later worden ingezien door de docent. De leerling kan zo vaak als hij wil de Notitietool gebruiken 
en kan hem overal plaatsen waar hij wil. In de DIM wordt de Notitietool op twee verschillende 
manieren gebruikt. Als eerste wordt hij gebruikt binnen de virtuele browser. Leerlingen kunnen 
dan tijdens het zoekproces hun mening geven over de informatie en bronnen die zie vinden. De 
kans bestaat dat leerlingen vergeten om beoordelingen te geven tijdens het zoekproces. Daarom is 
besloten om ze apart nogmaals twee sites te laten beoordelen. Er is gekozen voor een site die kan 
worden gezien als onbetrouwbaar en een site die kan worden gezien als betrouwbaar. De sites zijn 
ook zo gekozen dat ze aansluiten bij het onderwerp van de zoekvraag. De onbetrouwbare website 
is een pagina geworden van scholieren.com en de betrouwbare site van trouw.nl. Er is gekozen 
voor twee websites, omdat leerlingen misschien bijvoorbeeld alleen commentaar geven op de 
bron wanneer deze slecht is en niet wanneer deze goed is. Het beoordelen van de twee sites is het 
laatste onderdeel van de DIM, waarna de leerling wordt bedankt voor zijn medewerking en de de 
DIM kan worden afgesloten. 

Figuur 3:  website met Notitietool Figuur 4: Notitietool word naar juiste 
plek gesleept

Figuur 5: Beoordeling kan gegeven worden in venster

Binnen dit onderzoek zal worden getest of alle vaardigheden van Brand-Gruwel et al (2005) 
voldoende zichtbaar worden door het gebruik van de DIM. In vorige onderzoeken kwamen 
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namelijk of vooral de evaluatiecriteria naar voren (Walraven, 2008) maar niet het gehele proces 
van informatievaardigheden. Om te zien of de het hele proces naar voren komt, zal de DIM
worden vergeleken met Hard Op Denkprotocollen (HOP). Dit is een techniek die vaker wordt 
gebruikt om cognitieve processen weer te geven. Het idee daarbij is dat gedachtes worden 
uitgesproken tijdens of na een proces (Van Gog, Brand-Gruwel, Meeuwen & Paas, 2008). 
Walraven heeft bewezen dat het hard op denken tijdens het zoekproces een valide meting is voor 
het meten van informatievaardigheden. Deze methode is alleen te tijdrovend en te omslachtig 
(Walraven). De DIM moet net als de hard op denk protocollen een goed beeld geven van het hele 
proces en niet alleen letten op vaardigheden als evaluatiecriteria. De hoofdvraag binnen dit 
onderzoek is dan ook:

Komen in de DIM het model van Brand-Gruwel voor informatievaardigheden voldoende naar 
voren?

Bij deze hoofdvraag zijn een aantal deelvragen te onderscheiden, doordat de DIM uit 
verschillende delen bestaat. Bij de virtuele browser en de daarbij behorende zoekopdracht kunnen 
een aantal vragen worden gesteld. Namelijk of de beoordelingen die hier worden gegeven met 
behulp van de Notitietool, overeenkomen met het soort beoordelingen die de proefpersonen 
zouden doen in hun normale zoekproces? Een andere vraag die kan worden gesteld is: Wat de 
andere verzamelde gegevens uit de virtuele browser ons vertellen over het zoekproces? Dezelfde 
vraag kan ook worden gesteld bij de enquête. De test wordt ingevuld door de proefpersonen zelf 
en het is belangrijk om te zien in hoeverre de proefpersonen een eerlijk en goed beeld van 
zichzelf hebben als informatiezoeker. Bij het expliciet beoordelen van de twee websites zal 
dezelfde vraag kunnen worden gesteld als in de virtuele browser. Namelijk in hoeverre de 
beoordelingen overeenkomen met beoordelingen die ze geven in een normaal zoekproces.
Hieronder staan de deelvragen overzichtelijk onder elkaar:

1. In hoeverre geven de enquête en de gegevens uit een virtuele browser een volledig beeld 
van de informatievaardigheden van het model van Brand-Gruwel et al ?  

2. Komen de beoordelingen die tijdens het informatiezoekproces worden gegeven met 
behulp van de Notitietool, overeen met beoordelingen die worden gegeven tijdens het 
hard op denken?

3. Komen de beoordelingen die expliciet worden gegeven overeen met het soort 
beoordelingen, die worden gegeven wanneer de proefpersonen een zoekproces 
doorlopen?

Methode

Gebruikte gegevens
Meting 1: Digitale Informatievaardigheden Meting (DIM)
In de DIM zullen een aantal gegevens worden opgeslagen die zullen worden gebruikt in het 
valideren van de DIM. Ten eerste zullen alle antwoorden worden bewaard, die de proefpersonen 
geven op de vragen uit de introductie en in de informatievaardigheden enquête. De vragen uit de 
introductie zullen geen rol spelen binnen dit onderzoek. Deze gegevens zijn namelijk vooral van 
belang voor de docenten die later met de DIM gaan werken. De gegevens uit de 
informatievaardigheden enquête zullen wel worden meegnomen in de validering. Verder zullen 
alle beoordelingen die worden gemaakt met behulp van de Notitietool in de virtuele browser en 
bij de beoordelingen van de twee sites worden bewaard. In de virtuele browser zijn verder de 
volgende gegevens bewaard en gebruikt: het aantal zoektermen dat de proefpersonen intypen,
welke zoektermen dit zijn, het aantal sites dat wordt bezocht, het aantal keer dat de resultatenlijst 
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is bekeken en als laatste welke zoekresultaat er is gekozen. Met dit laatste wordt bedoeld dat het 
mogelijk is om te zien hoeveelste zoekresultaat op welke resultatenpagina er is gekozen in 
google. 

Meting 2: hard op denkprotocollen (HOP)
In de hoofdvraag en in de deelvragen wordt een aantal keer genoemd, dat de DIM zal worden 
vergeleken met het zoekproces zonder digitale meetinstrumenten. Dit zal worden gedaan door de 
DIM te vergelijken met HOP. Hiervoor is een codeerschema ontwikkeld door Walraven (2008). 
Dit codeerschema is valide gebleken in het onderzoek van Walraven en geeft het hele zoekproces 
op een goede wijze weer. Het gaat hierbij om hard op denken tijdens het proces, waarbij de 
proefpersoon tegelijk aan het zoeken is op internet en daarbij zijn  gedachten uitspreekt. Het 
codeerschema van Walraven is gebaseerd op de vaardigheden beschreven door Brand-Gruwel et 
al (2005). Dit houdt in dat er zowel wordt gekeken naar de hoofd- en deelvaardigheden van dit 
model. Scores werden toegekend op de hoofdvaardigheden: definiëren van het informatie 
probleem, zoeken naar informatie, scannen van informatie, verwerken van informatie, 
organiseren en presenteren van informatie en regulatie. Zowel binnen het scannen als binnen het 
verwerken van informatie werden codes toegekend voor het beoordelen van informatie of 
bronnen. De beoordeling van informatie kan worden opgesplitst in een aantal deelfactoren. Zo 
kan de beoordeling slaan op de bruikbaarheid van de informatie, de controleerbaarheid of de 
betrouwbaarheid ervan. De bronbeoordelingen kunnen slaan op  de technische aspecten van de 
bron, zoals het uiterlijk of de snelheid van de website. Ook kan de beoordeling gaan over de 
bruikbaarheid, controleerbaarheid of betrouwbaarheid van de bron. Dit codeerschema is een 
valide meetinstrument om de informatievaardigheden te meten en zal ook in dit onderzoek 
worden gebruikt om de uitgeschreven HOP te coderen. 
Ook kunnen uit de HOP gegevens worden gehaald als het aantal sites dat wordt bezocht, hoe vaak 
de zoekresultaten worden bekeken en welke zoektermen er worden gebruikt. 

Respondenten
Er hebben 11 proefpersonen deel genomen aan het experiment, Hiervan waren er 10 vrouwen en 
1 man. De achtergrond van de proefpersonen was divers. Er waren vier proefpersonen die 
Onderwijskunde studenten, twee proefpersonen die aan het promoveren waren bij 
onderwijskunde, twee psychologie studenten. Ook was er een proefpersoon die geneeskunde 
studeerde, een proefpersoon die geschiedenis studeert en een proefpersoon die studeerde voor 
laborante.  De leeftijd lag tussen 19 en 32 (M:23.09 SD:4.25). De leeftijd van de proefpersonen 
ligt boven de leeftijd van de uiteindelijke gebruiker (vwo’ers ). Toch zullen deze proefpersonen 
kunnen worden gebruikt binnen dit experiment, omdat er wordt gekeken in hoeverre iemand de 
informatievaardigheden beheerst en niet in hoeverre de test aansluit bij de doelgroep. 

Procedure
DIM
De proefpersonen doorliepen in de eerste meting de gehele DIM en hadden daarbij de volgende 
zoektaak: ‘Jongeren smsen en msnen veel. Heeft dit invloed op hun Nederlands?’ Ze hadden hier 
een half uur de tijd voor en moeten daarna een antwoord formuleren. Informatie die ze vonden 
kon worden bewaard op het zogenaamd ‘kladblok’. Ook konden ze de informatie die ze vonden 
beoordelen met behulp van de Notitietool. Ook hebben ze de enquête gemaakt en de twee sites 
beoordeeld met behulp van de Notitietool. 

HOP
De HOP wordt uitgevoerd met de HOP waarmee de DIM zal worden vergeleken. Dit verliep als 
volgt. De proefpersonen werden gevraagd om een zoektaak uit te voeren op het internet. De vraag 
die zij moesten beantwoorden was als volgt: ‘Welke argumenten zijn er voor en tegen de 
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doodstraf?’ Zij kregen hier net als in de DIM een half uur de tijd voor. Ze werden gevraagd om 
tijdens het proces hard op hun gedachten uit te spreken. Informatie die zij belangrijk vonden kon 
worden geplaatst in een word bestand. Hier werd later ook het antwoord op de vraag in 
geformuleerd. Nadat ze hier mee klaar waren werden de proefpersonen gevraagd om twee sites te 
beoordelen. 8 van de 11 proefpersonen hebben eerst de HOP doorlopen en daarna de DIM en 3 
hebben er eerst de DIM doorlopen en daarna de HOP. 

Beantwoording van de deelvragen
De deelvragen zullen op de volgende wijze worden beantwoord:

1. In hoeverre geven de enquête en de gegevens uit een virtuele browser een volledig beeld van de 
informatievaardigheden van het model van Brand-Gruwel et al ?  

De enquête is, zoals al eerder gezegd, gebaseerd de het model voor informatievaardigheden van 
Brand-Gruwel et al (2005). Er worden vragen gesteld over ieder van de vijf hoofdvaardigheden. 
Dit zijn weliswaar vragen waar het antwoord beperkt blijft tot ja/nee/ weet niet meer, maar kan 
wel worden vergeleken met wat de proefpersonen doen in de HOP. Dit wordt immers gecodeerd 
aan de hand van een schema dat ook is gebaseerd op Brand-Gruwel et al. De vragen uit de 
enquête zullen worden gekoppeld aan de overeenkomstige deelvaardigheden uit Brand-Gruwel et 
al die zijn opgenomen in het codeerschema van Walraven (2008). Er zal worden gekeken of wat 
de proefpersonen zeggen in de enquête, ook werkelijk overeen komt met wat zij doen in het 
zoekproces bij de HOP. Op deze manier kan gekeken of dat de antwoorden die zijn gegeven in de 
enquête, ook overeenkomen met de handelingen in het zoekproces. 

In de virtuele browser worden een aantal gegevens bewaard, zoals welke zoektermen er worden 
gebruikt, hoeveel zoektermen er worden ingetypt, hoe vaak de resultatenlijst wordt bekeken, het 
aantal sites dat wordt bekeken en de welke resultaten er in de resultatenlijst worden bekeken. 
Veel van dit soort gegevens kunnen ook uit de HOP worden gehaald. Het heeft echter bij veel van 
deze gegevens geen zin om deze ter vergelijken met de HOP, omdat het hier om twee 
verschillende vragen gaat, behalve in het geval van de het aantal zoektermen en de frequentie van 
het bekijken van de resultatenlijst. Deze gegevens kunnen een indicatie geven of beide taken 
ongeveer even moeilijk waren. Dit kan op de volgende manier. Wanneer in de eerste conditie veel 
meer zoektermen worden gebruikt en het gebruik van het aantal zoektermen niet correleert, dan 
betekent het dat het antwoord op de ene vraag veel lastiger te vinden was dan in de andere taak. 
Daar kon de het antwoord of een gedeelte daarvan, al met veel minder zoektermen worden 
gevonden en moet daarom dan makkelijker te vinden zijn geweest. Wanneer de ene zoektaak veel 
moeilijker is dan de andere zoektaak, kan dit implicaties hebben over hoe de proefpersonen zich 
zien als informatiezoeker en de resultaten beïnvloeden. De verwachting is dat beide taken 
ongeveer even moeilijk zijn. Beide taken zijn uitgekozen op hun aansluiting met de doelgroep en 
hebben onderwerpen waar geen alomvattend antwoord voor te vinden is.  

2. Komen de beoordelingen die tijdens het informatiezoekproces worden gegeven met behulp van 
de Notitietool, overeen met beoordelingen die worden gegeven tijdens het hard op denken?

Tijdens het zoekproces kunnen mensen de websites (informatiebronnen) of de informatie die 
daarop stond, beoordelen met behulp van de Notitietool. Ook tijdens de HOP gaven 
proefpersonen hun mening over de  websites en de informatie die ze vonden. Al deze 
beoordelingen kunnen worden gecodeerd met het codeerschema van Walraven (2008). In dit 
codeerschema staan speciale codes, die kunnen worden toegekend voor het beoordelen van 
informatie en bronnen. De beoordelingen vallen zowel onder de hoofdvaardigheid scannen van 
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informatie, als verwerken van informatie. Er kan dan worden gescoord bij de beoordelingen van 
informatie op de bruikbaarheid, de controleerbaarheid of de betrouwbaarheid ervan.  Bij de 
bronbeoordelingen kan worden gescoord op technische aspecten, bruikbaarheid, 
controleerbaarheid of betrouwbaarheid. Tussen de beoordelingen in de eerste en de HOP kunnen 
vervolgens correlaties worden berekend, om te zien of de proefpersonen op dezelfde criteria 
letten in de DIM en tijdens het HOP

3. Komen de beoordelingen die expliciet worden gegeven overeen met het soort beoordelingen 
die worden gegeven wanneer de proefpersonen een zoekproces doorlopen?
In beide metingen hebben de proefpersonen ook twee sites beoordeeld. Ook hiervan kunnen de 
beoordelingen worden gecodeerd aan de hand van het schema van Walraven (2008). Het verschil 
tussen de beoordelingen die hier worden gegeven en de beoordelingen die tijdens het proces 
worden gegeven, is dat de boordelingen hier expliciet zijn. Dit betekent dat het hier de enige taak 
van de proefpersonen was, terwijl het beoordelen bij de zoektaak een onderdeel was van het 
proces. Er wordt hiernaar gekeken, om te zien of de proefpersonen andere beoordelingen geven 
wanneer er expliciet naar gevraagd, wordt dan wanneer het onderdeel is van het proces. Er zal 
hierbij dus op twee manieren worden gekeken. Door de beoordelingen te vergelijken met de 
beoordelingen in de HOP en door ze te vergelijken met de beoordelingen in het proces. 

Data analyse
Om de gegevens in deelvraag 2, 3 en 4 te vergelijken zullen de frequenties worden geteld. Zo is 
precies te zien hoe vaak er bijvoorbeeld naar de zoekresultaten is gekeken en hoe vaak er is 
gescoord op technische bronaspecten. Tussen deze frequenties zullen correlaties worden 
berekend. Hierbij wordt tweezijdig getoetst met een significantieniveau van .05. 
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Resultaten
Deelvraag 1:In hoeverre geven de enquête en de gegevens uit een virtuele browser een volledig 
beeld van de informatievaardigheden van het model van Brand-Gruwel et al ?  

Enquête 
De enquête vragen zijn gekoppeld aan criteria uit het codeerschema van Walraven (2008). Vaak 
is er een specifieke code aan een vraag gekoppeld, zoals bij de vraag: ‘Heb je van te voren 
bedacht welke eisen er aan het product werden gesteld? (zoals lengte en doelgroep)’. Deze vraag 
kon direct worden gekoppeld de code ‘eisen’ in de categorie probleemdefiniëring. Er zijn ook 
een aantal vragen die niet kunnen worden gekoppeld aan een categorie van  het codeerschema. 
Voor de volgende vragen geldt dat ze niet nuttig waren voor het overzien van het zoekproces:
- Heb je gebruik gemaakt van zoekmachines zoals google.nl?
- Was alle informatie op je kladblok voor jou begrijpelijk?
De eerste vraag is buiten beschouwing gelaten, omdat het de virtuele browser al opende met de 
zoekmachine google, waardoor iedereen hier automatisch gebruik van maakte. De tweede vraag 
is buiten beschouwing gelaten, omdat deze vraag meer over begrip gaat dan over het 
informatiezoekproces. Twee andere vragen die buiten beschouwing is gelaten zijn:
-Heb je van te voren bedacht wat voor sites je zou kunnen bezoeken?
-Kwam de informatie die je op je kladblok had gezet van pas bij het beantwoorden van de vraag?
Dit komt omdat er geen specifieke categorie was binnen het codeerschema die hiermee overeen 
kwamen. 

Verder staan in tabel 1 twee vragen waarbij staat dat er geen specifieke categorie voor te 
vinden is. Toch kunnen uit de gegevens van de HOP vergelijkbare gegevens worden gevonden. 
Voor de vraag: ‘Heb je van te voren zoektermen bedacht die je konden helpen om het juiste 
antwoord te vinden?’ kunnen de gegevens worden gehaald van uit het word document, dat de 
proefpersonen hebben gebruikt om hun antwoord op te geven. De proefpersonen die eerst 
zoektermen hebben gespecificeerd, hebben deze namelijk hier genoteerd. Ook de 
overeenkomstige gegevens op de vraag: Heb je meerdere zoektermen ingetypt bij één zoekactie 
om informatie te vinden? kan worden gevonden door de HOP na te lopen en te noteren wanneer 
er meerdere zoektermen werden gebruikt. Als laatste is er de vraag over welke evaluatiecriteria 
er gebruik werden bij het selecteren van informatie. Deze vraag kan niet worden beantwoord met 
ja of nee waardoor deze apart zal worden behandeld. 
Dit laat 12 van de originele 17 vragen over die kunnen worden vergeleken met het zoekproces 
van de proefpersonen. 

Bij de proefpersonen kwamen 59% van de antwoorden op vragen overeen met het zoek proces bij 
de HOP. Dit betekent dat iets meer dan de helft van de vragen zo wordt beantwoord, dat de 
handelingen gedaan tijdens het zoekproces, overeenkomen met het gegeven antwoord in de 
enquête. De vragen die over het algemeen correct werden beantwoord, zijn de vragen over: welke 
informatie er nodig is, welke eisen er aan het product werden gesteld, het invullen van meerdere 
zoektermen, het gebruik van een portal, het bewaren van informatie op het kladblok en de vragen 
die onder het verwerken en organiseren van informatie vallen. Al deze vragen werden door 7 of 
meer van de 11 proefpersonen correct beantwoord. 

Ook zaten er twee vragen bij, die door bijna iedereen niet in overeenstemming met met 
zijn handelingen in het zoekproces beantwoord zijn. Dit waren de vragen over het nagaan van de 
voorkennis bij de het definiëren van het probleem en het van te voren specificeren van 
zoektermen bij de zoekstrategie. Er waren in beide vragen maar 2 proefpersonen die deze vraag 
correct beantwoorde. De vraag bij het scannen van informatie over het bewaren van de referenties 
werd zeer gemixt beantwoord, maar 5 van de 11 proefpersonen gaven hier het antwoord aan dat 
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overeen kwam met wat ze ook hebben gedaan bij de HOP. De vraag die apart is geanalyseerd, is 
de vraag welke evaluatiecriteria er werden gebruikt. De evaluatiecriteria kunnen worden 
opgesplitst in informatiebeoordelingen en bronbeoordelingen. De proefpersonen geven aan meer 
informatiebeoordelingen te doen (81%) dan bronbeoordelingen (19%). Bij meest gebruikte 
criteria waren bruikbaarheid en betrouwbaarheid bij de informatie beoordelingen  met beide 31% 
van de genoemde criteria. In de HOP worden meer informatiebeoordelingen gedaan (77 %) dan 
bronbeoordelingen (23%).  Hiervan worden verreweg de meeste beoordelingen gedaan over de 
bruikbaarheid van de informatie (47%). In de HOP gingen maar 11 % van de beoordelingen over 
de betrouwbaarheid van de informatie. De proefpersonen zeiden dus wel dat ze veel op 
betrouwbaarheid beoordeelden, maar deden dit in de praktijk een stuk minder. 

Virtuele browser
Wanneer het aantal zoektermen en het aantal keer dat de zoekresultaten zijn bekeken worden 
vergeleken, dan kan dit een indicatie geven of de zoekvragen die de proefpersonen opgelegd 
kregen ongeveer van dezelfde moeilijkheidsgraag waren. 

Als het aantal zoektermen dat is ingevuld in de twee metingen wordt vergeleken, zie tabel 
2 en dan werden er bij de DIM  gemiddeld 4.09 (SD= 4.28) en in de HOP gemiddeld 2.27 (SD= 
1.19) zoektermen gebruikt. In de DIM zijn meer zoektermen gebruikt, toch is de correlatie tussen 
beide condities .60, zie tabel 3. Dit is significant bij een p < 0.05, zie tabel 4. In de DIM werden 
gemiddeld  7 websites bezocht  (SD= 4). Bij het zoeken binnen de DIM werd echter de 
resultatenlijst veel vaker bekeken dan binnen de HOP. Bij de DIM was dit gemiddeld 9 keer
(SD= 5.80) terwijl in de HOP dit 3.55 keer was (SD= 1.69), zie tabel 2. De correlatie tussen deze 
twee variabelen is, zoals te zien in tabel 3, 0.295.

Tabel 2: zoektermen en zoekresultaten
DIM (n=11) HOP(n=11)

M SD M SD
Zoektermen gebruikt 4.09 4.28 2.27 1.19
Zoekresultaten bekeken 9.00 5.80 3.55 1.69

Tabel 3: Correlaties zoektermen en zoekresultaten
HOP

DIM Zoektermen gebruikt Zoekresultaten bekeken
Zoektermen gebruikt .60*
Zoekresultaten bekeken .295
* p< 0.05

Samenvatting
De zelfbeoordelingen van de proefpersonen (de antwoorden die worden gegeven in de enquête) 
geven een redelijk beeld over het zoekproces van de proefpersonen. Er zijn meerdere vragen waar 
een ruime meerderheid het goede antwoord op geeft en er zijn drie vragen die door heel weinig 
proefpersonen goed worden beantwoord. Met een goed antwoord wordt hier bedoeld, dat het 
antwoord overeenkomt met de acties die de proefpersonen in de HOP hebben gedaan. Wanneer 
deze vragen buiten beschouwing worden gelaten, dan komt de enquête voor 77% overeen met het 
zoekproces van de proefpersonen in de HOP. De criteria die het meest worden genoemd in de 
enquête zijn informatiebeoordelingen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid. De twee zoekvragen 
lijken ongeveer even moeilijk te zijn. Al worden de zoekresultaten in de HOP vaker bekeken. 
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Deelvraag 2: Komen de beoordelingen die tijdens het informatiezoekproces worden gegeven met 
behulp van de Notitietool, overeen met beoordelingen die worden gegeven tijdens het hard op 
denken?

Binnen de DIM konden de proefpersonen een oordeel uitspreken over informatie die ze vonden 
door middel van de Notitietool. In de HOP deden ze dit uiteraard hardop. Binnen de DIM werden 
er in totaal 20 beoordelingen gegeven. In de HOP was het totaal aan beoordelingen 62. In tabel 4
staan het totaal aantal beoordelingen, de percentages en de gemiddeldes in de DIM en in tabel 5
staat hetzelfde maar dan voor de HOP. Hierbij staat ook of dit beoordelingen waren over de 
informatie of over de bron. De correlatie tussen het aantal keer dat beoordeeld is door middel van 
de Notitietool en wat er hard op wordt gezegd is 0.515. dit is geen significante correlatie. Als naar 
de percentages wordt gekeken die in tabel 4 zijn af te lezen zijn dan is te zien dat proefpersonen 
vaker een bronbeoordeling gaven binnen de DIM en minder vaak een informatie beoordeling. 
Met name in de categorie informatiebeoordeling bruikbaarheid werden in de HOP veel meer 
uitspraken gedaan. Daarentegen werd op de categorie informatiebeoordeling betrouwbaarheid 
meer beoordelingen gedaan in de DIM dan binnen de HOP. Bij de bronbeoordelingen wordt in de 
HOP minder gescoord op de technische aspecten van de websites maar weer meer op 
controleerbaarheid. Er werden binnen de DIM helemaal geen uitspraken gedaan over de 
bruikbaarheid en betrouwbaarheid bij de bronbeoordelingen. 

Tabel 4  Aantal beoordelingen, gemiddeldes en percentages uit de DIM
DIM Aantal % M SD

1. Beoordelingen informatie totaal 14 70 1.27 1,49
    1.1 bruikbaarheid 5 25 .45 .93
    1.2 controleerbaarheid 4 20 .36 .50
    1.3 betrouwbaarheid 5 25 .45 .93
2 beoordelingen bron totaal 6 30 .55 1.51
    2.1 technisch 5 25 .45 1.51
    2.2 bruikbaarheid 0 0 .00 .00
    2.3 controleerbaarheid 1 5 .09 .30
    2.4 betrouwbaarheid 0 0 .00 .00
Totaal aantal beoordelingen 20 100 1.82 2.18

Tabel 5: Aantal beoordelingen, gemiddeldes en percentages uit de HOP
HOP (n=11) Aantal % M SD

1. Beoordelingen informatie totaal 48 77.42 4.36 3.61
    1.1 bruikbaarheid 29 46.77 2.64 2.42
    1.2 controleerbaarheid 12 19.35 1.09 1.37
    1.3 betrouwbaarheid 7 11.29 .64 .92
2 beoordelingen bron totaal 14 22.58 1.27 1.01
    2.1 technisch 3 4.84 .27 .47
    2.2 bruikbaarheid 3 4.84 .27 .47
    2.3 controleerbaarheid 6 9.68 .55 .69
    2.4 betrouwbaarheid 2 3.22 .18 .40
Totaal aantal beoordelingen 62 100 5.64 4.00
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Correlaties tussen de DIM en de HOP
In tabel 6 staan de correlaties weergegeven tussen de DIM en de HOP. Er zijn geen positieve 
relaties gevonden tussen het totaal aantal beoordelingen in de DIM en in de HOP. Ook correleren 
de beoordelingen van informatie en de bronbeoordelingen uit beide condities niet met elkaar. Wel 
correleren de informatiebruikbaarheid in beide condities significant met elkaar. Ook andere 
categorieën zoals bronbeoordelingen, bronbruikbaarheid en bronbetrouwbaarheid correleren 
significant positief met de beoordelingen van informatie op bruikbaarheid. Een andere categorie 
die op een goede manier significant correleert met elkaar zijn de bronbeoordelingen op 
controleerbaarheid. Deze categorie heeft een waarde van r =.702 en is significant bij een p < 0.05. 

De meeste categorieën van beoordelingen correleren niet met elkaar of zelfs negatief met 
elkaar. Zo correleren de informatiebetrouwbaarheid zelfs -.368 met elkaar. Alleen de categorie 
controleerbaarheid bij bronbeoordelingen en bruikbaarheid bij informatiebeoordelingen 
correleren positief. Ook het totaal aan beoordelingen heeft geen significante positieve relatie. Dit 
kan direct ook een verklaring zijn voor de andere niet significante positieve relaties.

Samenvatting
De DIM en de HOP meten niet allebei hetzelfde in dit experiment. De
DIM lijkt daarom binnen dit experiment niet valide te zijn. Het totaal aantal beoordelingen in de 
DIM en in de HOP correleren maar .22 met elkaar en de gemiddeldes liggen ver uit elkaar  (M: 
1.82, SD: 2.18 en M 5.64, SD: 4).

Tabel 6: Correlaties tussen de DIM en HOP
HOP

DIM 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 totaal

1. Beoordelingen 
informatie totaal

0.27 .744
**

.601 .719*

    1.1 
bruikbaarheid

.716
*

.744** .704
*

.604* .818*
*

.823*
*

    1.2 
controleerbaarheid

-
.063

    1.3 
betrouwbaarheid

-
.368

.665*

2 beoordelingen 
bron totaal

-.37

    2.1 
technisch 

-.194

    2.2 
bruikbaarheid

-

    2.3 
controleerbaarheid

.702*

    2.4 
betrouwbaarheid

-

Totaal aantal 
beoordelingen

0.22

* p<0.05 
** p< 0.01
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Deelvraag 3: Komen de beoordelingen die expliciet worden gegeven, overeen met het soort 
beoordelingen, die worden gegeven wanneer de proefpersonen een zoekproces doorlopen?

Beoordelen van de twee sites
Naast de beoordelingen die zijn uitgesproken tijdens het proces is aan de proefpersonen 
ook nog eens gevraagd om twee sites expliciet te beoordelen. Dit is zowel gedaan binnen 
de DIM als binnen de HOP. 

In tabel 7 en 8 staan hoeveel beoordelingen er zijn gedaan gescoord op verschillende 
categorieën, waarachter het percentage staat van het totaal aantal beoordelingen, de gemiddeldes 
en de standaard deviatie. Te zien is dat bij de DIM en in de HOP ongeveer evenveel 
beoordelingen worden uitgesproken. In de DIM was dit een totaal van 75 beoordelingen en in de 
HOP was dit een totaal van 77 beoordelingen. Er is een verschil te zien in het soort beoordelingen 
dat wordt gedaan. In de DIM worden minder informatie beoordelingen gedaan en meer 
bronbeoordelingen dan in de HOP. De verschillen komen met name, doordat de proefpersonen in 
de HOP meer beoordelingen deden over de bruikbaarheid van de informatie en in de DIM werden 
meer beoordelingen gedaan over de technische bron aspecten zoals uiterlijk. Uit de gemiddeldes 
en de standaard deviatie valt vooral op dat in de DIM meer beoordelingen worden gegeven over 
technische bronaspecten dan in de HOP. Er wordt zelfs helemaal niet beoordeeld op technische 
bronaspecten in de HOP terwijl dit gemiddeld 1 keer gebeurt in de DIM. 

Tabel 7  Aantal beoordelingen, percentages en gemiddeldes uit het DIM
DIM (n=11) Aantal % M SD

1. Beoordelingen informatie totaal 54 72 4.91 2.07
    1.1 bruikbaarheid 23 30.67 2.09 1.51
    1.2 controleerbaarheid 19 25.33 1.73 1.49
    1.3 betrouwbaarheid 12 16 1.09 .83
2 beoordelingen bron totaal 21 28 1.82 1.60
    2.1 technisch 11 14.67 1 1.55
    2.2 bruikbaarheid 1 1.33 .09 .30
    2.3 controleerbaarheid 8 10.67 .73 .65
    2.4 betrouwbaarheid 1 1.33 .09 .30
Totaal aantal beoordelingen 75 100

Tabel 8: Aantal beoordelingen, percentages en gemiddeldes uit de HOP
HOP (n=11) Aantal % M SD

1. Beoordelingen informatie totaal 63 81.82 5.7 1.56
    1.1 bruikbaarheid 28 36.37 2.55 1.37
    1.2 controleerbaarheid 22 28.57 2 1.55
    1.3 betrouwbaarheid 13 16.88 1.18 1.17
2 beoordelingen bron totaal 14 18.18 1.27 .79
    2.1 technisch 0 0 0 0
    2.2 bruikbaarheid 2 2.60 .18 .40
    2.3 controleerbaarheid 10 12.98 .91 .70
    2.4 betrouwbaarheid 2 2.60 .18 .40
Totaal aantal beoordelingen 77 100



Instrument voor informatievaardigheden
- 21 -

Correlaties tussen DIM en HOP
Zoals te zien in tabel 9 zijn er weinig significant positieve relaties tussen beoordelingen die zijn 
gedaan in de DIM en  de HOP. Sommige categorieën correleren zelfs negatief met elkaar zoals de 
bronbeoordelingen op bruikbaarheid. De enige meting die significant positief met elkaar 
correleren zijn de informatiebeoordelingen op controleerbaarheid (r = .737) bij p<.0.01. Verder is 
het interessant, dat de informatiebeoordelingen op betrouwbaarheid in de DIM positief correleert 
met de informatiebruikbaarheid uit de HOP. Tegelijkertijd correleert de informatiebeoordelingen 
op betrouwbaarheid negatief met elkaar in de twee condities. Dit suggereert dat wat de 
proefpersonen als betrouwbaar beoordelen in de DIM, niet betrouwbaar vinden de HOP en 
andersom.

Het was onmogelijk om correlaties te berekenen op de technische bronbeoordelingen 
omdat hier in de HOP niet op was gescoord. Verder is een significant positieve relatie te zien 
tussen technische bronbeoordelingen in de DIM en de bronbeoordelingen op controleerbaarheid 
in de HOP. Ook dit suggereert dat wat de proefpersonen in de DIM als technisch zagen in de 
HOP als controleerbaar werd gezien. 

Tabel 9: correlaties van beoordelingen twee websites tussen de DIM en HOP
HOP

DIM 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4

1. Beoordelingen 
informatie totaal

.475 .447

    1.1 
Bruikbaarheid

.312

    1.2 
Controleerbaarheid

.737**

    1.3 
Betrouwbaarheid

.655* -.019 -.649*

2. Beoordelingen 
bron totaal

.340 .608* .441 .679*

    2.1 
Technisch 

- .737**

    2.2 
Bruikbaarheid

-.149

    2.3 
Controleerbaarheid

-.60 .591

    2.4 
Betrouwbaarheid

-.149

* p<0.05
**p<0.01

Samenvatting
Ook binnen het beoordelen van de twee sites zijn dus weinig positieve correlaties gevonden 
tussen de DIM en de HOP, terwijl er wel ongeveer evenveel beoordelingen zijn gegeven in de 
twee condities. Het is opvallend dat de proefpersonen gemiddeld (M) 1 keer een technische bron 
beoordeling doen met de Notitietool terwijl zij hier bij de HOP niets over zeggen. Verder is het 
opvallend dat sommige categorieën niet overeenkomen met de overeenkomstige categorie in de 
HOP maar wel met een andere categorie. Zo komt de categorie betrouwbaarheid bij de 
informatiebeoordelingen niet overeen met dezelfde categorie in de HOP maar wel met de 
informatie betrouwbaarheid beoordelingen in de HOP. Ook komen de technische 
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bronbeoordelingen meer overeen met de controleerbaarheid dan met de overeenkomstige 
categorie. Er zijn maar weinig van deze positieve verkeerde relaties gevonden. 

Vergelijking Notitietool tijdens het proces en bij de expliciete beoordeling

Het aantal Notitietool beoordelingen dat tijdens het proces is gegeven is een stuk lager dan (M= 
1.82, SD= 2.18 ) bij de twee sites die moesten worden beoordeeld (M.= 3.09. SD= 2.17 en M= 
3.64, SD= 2.38). Het aantal beoordelingen dat wordt gegeven bij het de expliciet te beoordelen 
sites correleert positief met elkaar (. 678). Dit is significant bij p<0.05. 

Voor het vergelijken van de twee beoordeelde site en de beoordelingen die zijn gedaan 
tijdens het proces, zijn de frequenties van de twee beoordeelde sites bij elkaar opgeteld. Wanneer 
men dan naar de correlaties kijkt in tabel 10, is er geen significant positieve relatie te vinden 
tussen de twee soorten beoordelingen die zijn gedaan tijdens het proces en bij beide sites. Het 
aantal informatiebeoordelingen correleert namelijk .495 en het aantal bronbeoordelingen 
correleert .377. Alhoewel beide relaties positief zijn, zijn de relaties niet significant bij p<0.05. 
Doordat de relaties wel positief waren kan wel worden gezegd dat ongeveer op dezelfde 
elementen werd gelet tijdens het proces en de expliciete beoordelingen

Tabel 10: correlaties tussen Notitietool gebruik tijdens proces en expliciet
expliciet

Proces 1. 2.
1. Informatiebeoordelingen .495 -.564

2. Bron beoordelingen .338 .377

Discussie

Er zijn in dit onderzoek een aantal deelvragen onderzocht om antwoord te geven op de volgende 
hoofdvraag

Geeft de ontworpen DIM een goed beeld van het proces dat men doorloopt bij het zoeken naar 
informatie? 

Deze hoofdvraag is beantwoord door aan aantal deelvragen op te stellen die samen antwoord 
kunnen geven op de hoofdvraag. De opgestelde deelvragen luidden als volgt:

1. In hoeverre geven de enquête en de gegevens uit een virtuele browser een volledig beeld 
van de informatievaardigheden van het model van Brand-Gruwel et al ?  

2. Komen de beoordelingen, die tijdens het informatiezoekproces worden gegeven met 
behulp van de Notitietool, overeen met beoordelingen die ze zouden geven tijdens een 
zoekproces waarbij geen metingen worden verricht?

3. Komen de beoordelingen die expliciet worden gegeven, overeen met het soort 
beoordelingen die worden gegeven wanneer de proefpersonen een zoekproces doorlopen?

Hieronder zullen alle deelvragen afzonderlijk worden behandeld waarna de hoofdvraag zal 
worden beantwoord.

Deelvraag 1. In hoeverre geven de enquête en de gegevens uit een virtuele browser een volledig 
beeld van de informatievaardigheden van het model van Brand-Gruwel et al ?  
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De enquête geeft een redelijk beeld over het zoekproces van de proefpersonen. 59% van de 
antwoorden uit de enquête komt overeen met de data uit de HOP. Er zijn echter een aantal vragen 
die door bijna alle proefpersonen niet overeenkomstig worden beantwoord met hun acties tijdens 
het zoekproces, waardoor het procentuele overeenkomst lager lijkt. Het gaat hierbij om de vragen: 
- Ben je bij jezelf nagegaan of je al kennis had over dit onderwerp dat je kon gebruiken bij de 
opdracht?
- Heb je van te voren zoektermen bedacht die je konden helpen om het juiste antwoord te vinden?
- Heb je bij de informatie die je op je kladblok hebt gezet ook iedere keer het webadres gezet?
Wanneer deze drie vragen buiten beschouwing worden gelaten komt 77% van de data overeen. 

De evaluatiecriteria die het meest worden genoemd in de enquête, zijn 
informatiebeoordelingen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Dit komt vrij aardig overeen met 
het soort beoordelingen dat is gevonden in het proces. Er werden in de enquête antwoorden 
gegeven als:

“Ik heb gekeken naar de betrouwbaarheid van een site. Bijvoorbeeld een site van een krant vind 
ik betrouwbaarder dan een forum van leraren onderling. Ik heb wel ergens op zo'n forum een 
naam gevonden van een onderzoeker en toen heb ik daar op verder gezocht. Dat wat hij schreef 
in de krant heb ik toen gebruikt voor mijn antwoord.”

Bij de Notitietool in het zoekproces werden opmerkingen geplaatst als:

“Omdat de bron van de informatie die hier vertoond wordt anoniem is en ik niet echt kan 
beoordelen of die deskundig of serieus is, maak dit geen goed indruk op mij. Ik ben dus onzeker of 
ik die informatie überhaupt wil gebruiken.”

Er waren in sommige categorieën soms weinig vragen te vergelijken met het zoekproces. Dit 
kwam deels omdat sommige gegevens niet direct uit de HOP worden gehaald. Deze vragen zijn 
wel relevant voor het zoekproces maar konden binnen dit onderzoek niet worden vergeleken. Het 
gaat hier om de vragen: 
-Heb je van te voren bedacht wat voor sites je zou kunnen bezoeken?
-Kwam de informatie die je op je kladblok had gezet van pas bij het beantwoorden van de vraag?

Er waren ook enkele vragen die net relevant waren voor het zoekproces zoals:
- Heb je gebruik gemaakt van zoekmachines zoals google.nl?
- Was alle informatie op je kladblok voor jou begrijpelijk?
De eerste vraag was niet nuttig doordat de DIM al begon op de startpagina van google.nl en 
tweede vraag gaat meer over begrip dan over het zoekproces. 

Er konden uit de virtuele browser een aantal gegevens worden gehaald zoals: welke zoektermen 
er worden gebruikt, hoeveel zoektermen er worden ingetypt, hoe vaak de resultatenlijst wordt 
bekeken, het aantal sites dat wordt bekeken en de welke resultaten er in de resultatenlijst worden 
bekeken. Niet al deze gegevens kunnen worden vergeleken met gegevens uit de HOP. Wat wel 
kon worden vergeleken waren het aantal zoektermen dat is ingetypt en hoe vaak de zoekresultaten 
zijn bekeken. Deze gegevens kunnen uit de twee metingen naast elkaar worden gelegd en geven 
dan een beeld in hoeverre de twee zoekvragen op hetzelfde niveau zitten.

Hieruit bleek dat de vragen die werden gesteld waarschijnlijk niet exact van dezelfde 
moeilijkheidsgraad waren. In de DIM werden de zoekresultaten namelijk significant vaker 
bekeken dan in de HOP. Het lijkt erop dat de zoektaak in de DIM iets moeilijker was, dan de 
zoekvraag in de HOP. Toch zullen de vragen niet heel erg in moeilijkheid verschillen, want het 
aantal zoektermen dat is ingevuld correleert wel met elkaar. Een verklaring hiervoor kan zijn, dat  
het antwoord op de vraag binnen de DIM, niet in zijn geheel te vinden is op internet en daarom 
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moesten de proefpersonen hun antwoord meer samenstellen dan bij de HOP. Verder zeiden deze 
gegevens iets over vaardigheid; zoeken naar informatie. Ook de andere informatie die uit de 
virtuele browser kon worden gehaald zoals hoeveel zoektermen er worden ingetypt, het aantal 
sites dat wordt bekeken en de welke resultaten er in de resultatenlijst worden bekeken zegt iets 
over de vaardigheid; het zoeken naar informatie. Dit geldt alleen niet voor de Notitietool
beoordelingen. Deze geven namelijk ook informatie over het scannen van informatie naast het 
zoeken van informatie. Dit komt doordat in beide categorieën vaardigheden het beoordelen van 
informatie valt.

Een kanttekening die moet worden geplaatst bij dit gedeelte van het onderzoek, is dat er 
geen gegevens zijn over onder andere de geselecteerde websites bij de HOP. Hierdoor konden 
enkele gegevens uit de virtuele browser niet worden vergeleken met de HOP. Zoals het aantal 
sites dat is bekeken en welke website zijn geselecteerd. Dit had kunnen worden opgelost door bij 
de HOP meet apparatuur te installeren die deze gegevens zouden opnemen. In vervolg onderzoek 
zou de exacte rol van deze gegevens kunnen moeten worden gedetermineerd bij het informatie 
zoekproces.

Deelvraag 2: Komen de beoordelingen, die tijdens het informatiezoekproces worden gegeven met 
behulp van de Notitietool overeen met beoordelingen, die worden gegeven tijdens het hard op 
denken?

De beoordelingen die zijn gegeven met behulp van de Notitietool komen niet overeen met de 
beoordelingen gegeven tijdens de HOP. Er zijn maar twee categorieën gevonden die positief met 
elkaar correleren namelijk het beoordelen van informatie op bruikbaarheid en de bronnen 
beoordelen op controleerbaarheid. De andere categorieën correleerden soms zelfs negatief met 
elkaar. Wel waren er veel positieve correlaties te vinden tussen categorieën. Zoals het totaal aan 
informatiebeoordelingen, het totaal aan bronbeoordelingen, De bronbeoordelingen op 
bruikbaarheid, de bronbeoordelingen op betrouwbaarheid en het totaal aan beoordelingen. 
Wanneer men kijkt naar het soort beoordelingen dat is gegeven, dan valt op in de DIM meer 
bronbeoordelingen worden gedaan dan in de HOP. Er worden in de DIM dan met name 
bronbeoordelingen gegeven in de subcategorie technische bronbeoordelingen. Deze opmerkingen 
gingen dus met name over het uiterlijk van de websites. Tijdens de HOP werden er nauwelijks 
opmerkingen over het uiterlijk van de websites gemaakt. Het aantal beoordelingen bij de DIM ligt 
echter een stuk lager dan bij de HOP (n=20, n= 62). Dit kan een gedeelte van de verschillen 
verklaren. 

Deelvraag 3: Komen de beoordelingen die expliciet worden gegeven, overeen met het soort 
beoordelingen die worden gegeven, wanneer de proefpersonen een zoekproces doorlopen?

Bij het beoordelen van de twee websites, waar de hoeveelheid beoordelingen een stuk dichter bij 
elkaar lag (N= 75, N=77), waren weinig significante correlaties te ontdekken. Ook werden dus 
andere soorten beoordelingen gegeven in de DIM en de HOP. Er werden bij de DIM meer 
beoordelingen gegeven over het uiterlijk van de website. In de HOP werd hier echter niet of 
nauwelijks aandacht aan besteed.

Wanneer het soort beoordelingen worden vergeleken tussen de Notitietool tijdens het 
zoekproces en bij het expliciet beoordelen van de site dan zijn ook daar geen significante relaties 
te ontdekken. Wel correleren het soort beoordelingen positief met elkaar, waardoor kan worden 
geconcludeerd, dat er wel een relatie is tussen de beoordelingen in het proces en bij expliciete 
beoordelingen. Een verklaring voor de verschillen kan zijn, dat de hoeveelheid beoordelingen in 
de virtuele browser veel lager lag, dan bij het beoordelen van de twee sites. Wanneer er meer 
beoordelingen zouden worden gegeven, zouden de verschillen misschien verdwijnen. 
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Al deze gegevens bij elkaar kunnen antwoord geven op de hoofdvraag van dit onderzoek 
namelijk:

Komen in de DIM het model van Brand-Gruwel voor informatievaardigheden voldoende naar 
voren?

Het informatiezoekproces kan volgens Brand-Gruwel et al (2005) worden opgesplitst in 5 
vaardigheden. Het gaat hierbij om het definiëren van het informatieprobleem, het zoeken van 
informatie, het scannen van informatie, het verwerken van informatie en het organiseren van 
informatie. In de DIM komen al deze vaardigheden op één op meerdere manieren naar voren. In 
de enquête werden vragen gesteld over alle verschillende vaardigheden. Het proces was hier 
redelijk goed te zien. Wanneer hier een aantal vragen zouden worden aangepast, wordt dit beeld 
nog beter. Verder komen in de Notitietool de evaluatiecriteria terug die van belang zijn bij het
scannen en verwerken van informatie. De evaluatiecriteria van Brand-Gruwel et al komen echter 
niet goed overeen in de twee metingen. Er waren hier namelijk weinig correlaties te vinden tussen 
het soort beoordelingen die werden gegeven in de DIM en bij de HOP. Dit ligt niet aan de 
hoeveelheid beoordelingen, omdat dit verschil ook naar voren kwam bij het beoordelen van de 
twee websites, waar ongeveer evenveel beoordelingen werden gedaan. 

Het is binnen de DIM lastig om het verschil te zien tussen het scannen en verwerken van 
informatie en het verwerken en organiseren van informatie. Dit eerste komt, omdat de 
beoordelingen bijvoorbeeld in allebei deze categorieën kunnen worden geplaatst, waardoor het 
onderscheid vervaagd. Tussen verwerken en organiseren van informatie was het ook lastig om het 
verschil terug te zien. Dit komt met name doordat de enige bruikbare enquêtevraag bij het 
verwerken van informatie, kon worden geschaard bij het organiseren van informatie. De DIM
geeft op dit moment een redelijk beeld maar het zou verder moeten ontwikkeld met name op het 
gebied van de enquête en de Notitietool om het beeld nog meer accuraat te maken. 

Er kunnen een aantal kanttekeningen worden geplaatst bij dit onderzoek. De eerste daarvan is het 
aantal proefpersonen dat heeft deelgenomen aan het onderzoek. Er werden in dit onderzoek in 
totaal 11 proefpersonen gebruikt. Door dit lage aantal is het onderzoek niet geheel
generaliseerbaar. Bij de gevonden resultaten is dit terug te zien, de standaardafwijkingen zijn hier 
vaak erg groot. Ten tweede is dit de gemiddelde leeftijd van de proefpersonen 23.09 jaar, terwijl 
de gemiddelde leeftijd van de doelgroep waarvoor de DIM is ontworpen tussen de 12 en 15 jaar 
ligt. Daardoor zijn de uitkomsten van het onderzoek niet representatief voor de doelgroep. Verder 
onderzoek met dit instrument zal idealiter met de doelgroep worden uitgevoerd. 

Een ander kanttekening is dat tijdens het afnemen van de DIM het Kladblok ineens niet 
bleek te werken. Dit is opgelost door de proefpersonen erop de wijzen dat ze een word document 
konden gebruiken voor eventuele gevonden informatie. Door deze extra expliciete aandacht kan 
het zoekproces van de proefpersonen zijn veranderd. Proefpersonen kunnen zich gedwongen 
hebben gevoeld om informatie in een document te bewaren, terwijl zij dit misschien normaal niet 
deden. 

  Als laatste punt binnen dit onderzoek moet worden genoemd dat de formuleringen van 
de antwoorden in beide metingen erg verschilde. Het antwoord binnen de DIM is beter  
geformuleerd en gestructureerd dan binnen de HOP. Binnen de HOP vonden de proefpersonen 
het bijna allemaal voldoende om hun antwoord te geven in vorm van een opsomming terwijl bij 
de DIM iedereen een eigen antwoord formuleerde in de vorm van een verhaal. Het lijkt erop dat 
de proefpersonen de DIM meer als officiële test zagen dan de HOP. Hier werd ook door meerdere 
proefpersonen iets gezegd in de trant van: “Dit is toch niet officieel”. Dat de proefpersonen zich 
in de DIM gedwongen voelden om goed antwoord te formuleren, is eigenlijk een goed teken want 
het laat hun presenteer en organiseer vaardigheden goed zien.



Instrument informatievaardigheden 
- 26 -

Aanbevelingen

Uit dit onderzoek blijkt dat de informatievaardigheden al redelijk naar voren komen in de DIM. 
Er is echter nog wel verbetering nodig met name voor het meten van de evaluatiecriteria. Deze 
evaluatiecriteria komen in de DIM niet overeen met de conditie waarin er geen digitale meting 
wordt gedaan. Er zou verder onderzoek moeten komen om te onderzoeken waarom er verschillen 
zijn in de evaluatiecriteria in de twee metingen. 

Verder zou er ook meer onderzoek moeten worden gedaan naar hoe de vaardigheden 
scannen en verwerken apart kunnen worden geïdentificeerd in het zoekproces en de enquête. Het 
onderscheid hiertussen is op dit moment lastig te zien omdat de beoordelingen in beide 
categorieën vallen en veel van de deelvaardigheden die hier onder vallen overeen komen. 

Er zijn ook enkele andere punten aan te dragen voor de verbetering van het gebruik van 
de DIM. Ten eerste bleken de vragen uit de enquête niet altijd overeen te komen met de 
vaardigheid waar ze iets over hoorden te zeggen. Zo is de vraag: Heb je de informatie in je eigen 
woorden gezet op je kladblok? geschaard onder de vragen over het verwerken van informatie. 
Deze vraag zegt echter eerder iets over het organiseren van informatie. De vragen binnen de 
enquête zouden nogmaals nagekeken en misschien moeten worden uitgebreid, om het zoekproces 
beter weer te geven. Ook wordt de virtuele browser geopend met de startpagina van google.nl, 
waardoor de vraag of ze google hebben gebruikt niet echt meer inzicht geeft in wat de leerling 
heeft gedaan in zijn zoekproces. 

Een ander punt dat kan worden overwogen is of de Notitietool in de virtuele browser 
moet blijven staan. De proefpersonen gaven hier namelijk in verhouding weinig beoordelingen en 
het soort beoordelingen dat wordt gegeven lijkt overeen te komen met de expliciete 
beoordelingen van twee sites. Er zouden dus waarschijnlijk geen gegevens verloren gaan,
wanneer er alleen werd beoordeeld bij de twee websites en niet ook tijdens het proces. Dit zou het 
zoekproces natuurlijker laten verlopen. Ook zou het makkelijker zijn  om te achterhalen waar de 
proefpersoon naar gekeken heeft, omdat de websites waar de beoordelingen over gaan bekend
zijn. Dit sluit direct aan op een ander punt bij het gebruik van de Notitietool, namelijk dat de 
proefpersonen niet bij de beoordelingen zetten wat ze beoordeelden. Dit stond wel in de uitleg 
maar de proefpersonen vergaten dit bij zowel het proces als bij de expliciete beoordelingen. Een 
suggestie ter verbetering hier is, om bij de eerste keer dat de Notitietool wordt gebruikt, een 
waarschuwing in beeld te laten komen, waarin staat dat ze ook moeten beschrijven wat ze 
beoordelen. Ook zouden er twee tekstvlakken in beeld kunnen komen, waarbij in de eerste wordt 
gevraagd om het onderwerp van de opmerking en de tweede om de opmerking zelf. 

Deze initiële studie naar de DIM laat al zien dat dit de informatievaardigheden al gedeeltelijk 
meet en de potentie heeft om ze nog nauwkeuriger te meten. Wanneer er meer onderzoek naar de 
DIM zou worden gedaan, dan heeft het de potentie om een essentieel onderdeel te worden van het 
curriculum op middelbare scholen in Nederland. Het is een praktisch instrument dat docenten de 
kans geeft om een goed inzicht te krijgen in de informatievaardigheden van hun leerlingen. Deze 
kennis is essentieel voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs, want leerlingen zullen 
alleen maar meer informatie op zich af krijgen dan minder. 
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