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Samenvatting
Leerlingen halen voor schoolprojecten vaak informatie van internet. Leerlingen gebruiken echter 
niet de juiste selectiecriteria wanneer ze zoeken naar informatie. Om de informatievaardigheden 
van leerlingen te verbeteren, is het van belang deze eerst te meten om aan de hand daarvan 
passende instructie te kunnen ontwerpen.
Dit onderzoek richt zich op het onderzoeken van het gebruik van een specifiek onderdeel van een 
instrument dat de informatievaardigheden van leerlingen meet. Dit onderdeel, genaamd de 
notitietool, biedt leerlingen de mogelijkheid beoordelingen over een website in een soort kladblok 
te typen en deze op een specifiek punt op de website neer te zetten.
Tijdens het onderzoek hebben 11 proefpersonen een zoekproces binnen het instrument doorlopen. 
Daarbij hadden ze de mogelijkheid tot het gebruik van de notitietool. Daarnaast hebben ze twee 
websites beoordeeld waarbij expliciet werd gevraagd de notitietool te gebruiken. Hierbij werden 
hun oogbewegingen door een eye tracker geregistreerd om zo te kunnen bepalen naar welke 
gedeeltes van een website de proefpersonen vooral kijken. Dit werd vergeleken met de locaties 
waarop de notitietool wordt geplaatst. Ook het aantal keren dat de notitietool wordt gebruikt 
wordt geanalyseerd. Daarnaast wordt in het artikel gekeken naar de correlatie tussen het totale 
aantal ingevoerde beoordelingen in de notitietool en de totale hoeveelheid beoordelingen zoals 
gegeven tijdens een onderzoek waarbij hardop werd gedacht.
Uit de resultaten blijkt dat er een verschil bestaat tussen het gebruik van de notitietool tijdens een 
zoekproces en wanneer expliciet wordt gevraagd deze te gebruiken. Tijdens het expliciet 
beoordelen wordt de notitietool gemiddeld vaker ingezet. Uit de door middel van eye tracking 
gevonden overeenkomsten tussen de plaatsen waar het meeste op wordt gefixeerd op een website 
en de inzet van de notitietool leidt tot de conclusie dat er aanwijzingen zijn dat de notitietool 
correct gebruikt wordt met betrekking tot de plaatsing ervan op een website bij het expliciet 
beoordelen.
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1 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). Echter, 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. Om de 
informatievaardigheden van leerlingen te verbeteren, is er behoefte aan het ontwikkelen van een 
instrument dat de informatievaardigheden van leerlingen kan meten. Door deze te meten, kan 
gekeken worden waar de informatievaardigheden van leerlingen tekort schieten en kan er 
passende instructie worden ontworpen. Uit onderzoek blijkt ook dat informatievaardigheden zich 
niet ontwikkelen met leeftijd, en dat instructie nodig is (Walraven et al., 2008). 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’. 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 van naar informatie er één van is. Daarom is het van 
belang dat er op school goede instructie kan worden gegeven met betrekking tot 
informatievaardigheden van leerlingen. De onderwijspraktijk zou baat hebben bij een instrument 
dat praktisch ingezet kan worden om de informatievaardigheden van leerlingen te meten, waarbij 
het ook mogelijk is voor leerlingen om hun beoordelingen over websites in te voeren. Hiermee 
kan overzichtelijk worden gemaakt waarop leerlingen websites en informatie daarop beoordelen 
en wat er bij dat beoordelen al wel en niet goed gaat. Aan de hand hiervan kan instructie worden 
ontworpen en kan deze vaardigheid worden verbeterd.

In deze theoretische inleiding zal ingegaan worden op de definitie van informatievaardigheden en
het beoordelen van informatie op internet door leerlingen. Vervolgens zal uitleg worden gegeven 
over een instrument dat ontworpen is om informatievaardigheden te meten. Daarna zal over een 
specifiek onderdeel van dit instrument, de notitietool, uitgewijd worden.

Theoretisch kader

1.1 Informatievaardigheden
Onder informatievaardigheden worden alle vaardigheden verstaan die nodig zijn om informatie te 
verwerken. Het gaat hierbij om complexe cognitieve vaardigheden, omdat het aanzienlijk wat tijd 
kost om een adequaat competentieniveau te bereiken (Brand-Gruwel et al. 2005). Volgens 
Marchionini (1999, in Brand-Gruwel et al., 2005) bestaan informatievaardigheden uit de 
vaardigheden, concepten, attitudes en ervaringen gerelateerd aan toegang tot informatie, inzicht, 
evaluatie, communicatie, toepassing, creatie en waarde. Digitale informatievaardigheden kunnen 

                                                
1 Met dank aan Dr. A. Walraven en S.E. McKenney voor begeleiding vanuit de Universiteit Twente.
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worden volgens Kuiper (2007) opgedeeld in drie componenten namelijk: internet 
zoekvaardigheden, internet leesvaardigheden en internet evaluatievaardigheden. Gezamenlijk
worden de vaardigheden ook wel ‘web literary skills’ genoemd. 

Het verwerken van informatie bestaat volgens Moore (1995 in Brand-Gruwel et al. 2004) uit een 
aantal stappen: 

- de eerste stap is het identificeren van de informatiebehoefte
- daarna volgt het lokaliseren van relevante informatiebronnen
- vervolgens moet relevante informatie samen worden gevat en georganiseerd 
- tenslotte volgt 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 
leerlingen zouden moeten gebruiken om op een goede wijze een informatieprobleem op te lossen.
Het bestaat uit vijf hoofdvaardigheden: het definiëren van het probleem, zoeken van informatie, 
scannen van informatie, verwerken van informatie en het organiseren en presenteren van 
informatie. Leerlingen bezitten deze vaardigheden echter niet altijd (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). Leerlingen kijken 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). Om op 
een goede manier een informatieprobleem op te lossen, zouden deze stappen echter wel genomen 
moeten worden. Een goed zoekproces is dus een erg belangrijk onderdeel van  
informatievaardigheden.

Figuur 1. Skill decomposition for information problem-solving skill van Brand-Gruwel et al. (2005)
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1.2 Het beoordelen van informatie op internet
Bij twee van de vijf hoofdvaardigheden van het model van Brand-Gruwel et al. (2005) hoort het 
beoordelen van de gevonden informatie, zowel informatie die net is gevonden als informatie die 
al is verwerkt. Zoals al eerder genoemd gebruiken leerlingen vaak niet de juiste criteria hiervoor. 
Dit onderschrijft Hirsch (1999), volgens de auteur gebeurt het beoordelen op betrouwbaarheid 
van informatie door leerlingenvaak niet goed. Ook uit het onderzoek van Lorenzen (2001) bleek
dat de meeste leerlingen vaak niet kijken naar de betrouwbaarheid en correctheid van de 
informatie en vaak onjuiste criteria gebruiken bij het beoordelen. Leerlingen gaan er bijvoorbeeld 
van uit dat de resultaten van een zoekmachine kwalitatief goed zijn, en stellen kwantiteit gelijk 
aan kwaliteit (een website met veel tekst wordt gezien als een kwalitatief goede website). Er 
kunnen daarnaast verschillende criteria zijn waarop leerlingen hun beoordeling van een website
baseren, zoals het uiterlijk van de website of de auteur. Volgens Agosto (2002) kijken leerlingen 
vooral naar grafische elementen (kleurgebruik, lettergrootte, animaties) maar de waardering 
daarvan blijkt sterk persoonsgebonden te zijn.

Er bestaan meerdere methoden om erachter te komen waarop leerlingen informatie 
selecteren en beoordelen. Er bestaan online en offline metingen. Offline metingen gaan wel over 
het internetgedrag en/of zoekgedrag van leerlingen, maar deze vinden niet plaats op internet. 
Offline metingen kunnen onder andere gedaan worden door leerlingen een vragenlijst in te laten 
vullen over hun zoekgedrag op internet. Ook kunnen leerlingen bijvoorbeeld worden gevraagd 
websites die uitgeprint zijn op papier te beoordelen. Het feit dat offline metingen niet plaats 
vinden op internet is een nadeel, want daardoor zijn ze nooit geheel representatief voor het totale 
zoekproces dat plaats vindt als iemand op internet gaat zoeken. Er bestaan ook online metingen 
voor het meten van informatievaardigheden, deze vinden wel plaats op internet.  Een voorbeeld 
hiervan is dat een proefpersoon de vraagt krijgt informatie over een bepaald onderwerp te zoeken, 
terwijl door een softwareprogramma wordt bijgehouden welke zoektermen hij gebruikt en naar 
welke websites hij gaat. Op dit zoekproces (dus niet alleen het resultaat) kan dan later 
automatisch feedback worden gegeven zodat de proefpersoon weet wat goed en wat minder goed 
ging gedurende het zoekproces. Een voorbeeld hiervan uit de praktijk is de website 
http://www.internetbootcamp.nl (ook wel bekend als de dq-test). Op deze website moet de 
gebruiker verschillende informatieproblemen oplossen, zoals het antwoord vinden op de vraag 
wat de toegangsprijs is van een bepaald museum. Tijdens deze zoekacties wordt gekeken of de 
volgende gebruiker de volgende vaardigheden bezit: 

- 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.
Een leerling kan bij een online meting ook gevraagd worden een zoekvraag te beantwoorden 
terwijl hij hardop zijn gedachten uitspreekt. De leerling vertelt dus tijdens het zoeken waarom hij 
bijvoorbeeld naar een bepaalde site gaat en hoe hij deze beoordeeld. Een voordeel van online 
metingen is dat er een authentiek zoekproces plaats kan vinden en bij online metingen in speciale 
softwareprogramma’s (zoals bij de dq-test) de mogelijkheid tot directe feedback bestaat. Een 
nadeel is dat de software niet altijd goed ontwikkeld is waardoor de feedback niet altijd correct is. 
Bij het hardop denken kan de cognitieve belasting heel hoog zijn, het vergt veel van 
proefpersonen om te zoeken en hardop te denken tegelijkertijd. Daarnaast zijn de huidige online 
en offline methoden niet geschikt voor de schoolpraktijk, omdat ze te duur, te tijdrovend of te 
moeilijk te interpreteren zijn. Ook kunnen ze vaak slechts bij één persoon per keer worden 
afgenomen. 
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1.3 De DIM
Voor en gedurende dit onderzoek is een nieuw instrument ontworpen. Dit is een online 
instrument en het heeft als doel om de informatievaardigheden en de daarbij behorende subtaken 
zoals gebaseerd op Brand-Gruwel et al. (2005) te meten, zodat geconstateerd kan worden waar er 
bij leerlingen nog problemen zijn met betrekking tot het zoeken van informatie op internet. Het 
instrument heet Digitale Vaardigheden Meting, vanaf nu zal hierna verwezen worden als DIM. 
De DIM is zo ontworpen dat het praktisch inzetbaar is. Het kan overal worden ingezet en kan bij 
meerdere leerlingen tegelijkertijd afgenomen worden. Daarnaast is het een onderzoeksinstrument 
dat uiteindelijk als valide voor- en nameting van het zoekproces moet kunnen dienen.

1.3.1 Werken in de DIM
De DIM is een online instrument en kan geopend worden op internet. De DIM bestaat uit een 
introductie, de zoekopdracht, het geven en controleren van het antwoord, een enquête en het apart 
beoordelen van twee websites.

De introductie bestaat uit het invoeren van een aantal demografische gegevens en een 
uitleg over de verschillende onderdelen van de DIM. Als de leerling deze heeft gelezen begint de 
zoekopdracht. Boven in het scherm verschijnt de zoekvraag. De zoekvraag vraagt niet naar 
feitelijkheden, oftewel een antwoord dat in principe op één website gevonden kan worden. Het 
antwoord op de vraag moet idealiter in betoogvorm worden geschreven en om dit betoog te 
kunnen schrijven moet de leerling verschillende websites bezoeken. Dit is om een goed beeld te 
kunnen krijgen van het zoekproces. Als er slechts één website bezocht hoeft te worden om het 
antwoord kunnen vinden, kunnen er door het gebrek aan data moeilijk conclusies over het 
zoekproces worden te getrokken. Als de leerling de zoekvraag heeft gelezen, opent zich een 
digitale browser waarin de leerling zoekacties uit kan voeren. Deze digitale browser ziet eruit en 
werkt als een gewone internet browser, maar de digitale browser bewaart de gewenste gegevens 
van het zoekproces in een database, zoals de zoektijd, de bezochte websites, de ingevoerde 
zoektermen, etc. De leerling merkt hier niks van en kan in de digitale browser op internet surfen 
zoals in een standaard browser. Tijdens het zoeken heeft de leerling de mogelijkheid om de 
zogenaamde notitietool te gebruiken. Omdat dit onderdeel van groot belang is voor dit onderzoek 
zal de notitietool in de volgende paragraaf apart worden beschreven. Gedurende het zoekproces 
kan de leerling de gevonden informatie opslaan in het kladblok dat ingebouwd is in de DIM. De 
informatie geplaatst op het kladblok wordt automatisch opgeslagen. Als de leerling klaar is met 
zoeken, kunnen ze dit aangeven door op de ‘klaar’ knop te drukken. De digitale browser sluit dan 
en hij komt op een nieuwe pagina. Op deze pagina kan hij zijn antwoord invoeren, met behulp 
van de opgeslagen informatie van het kladblok dat op deze pagina automatisch getoond wordt. 
Als de leerling zijn antwoord heeft ingevoerd, krijgt hij een modelantwoord te zien. De leerling 
moet zichzelf aan de hand van dat modelantwoord een cijfer voor zijn eigen antwoord geven. 
Hiermee worden de evaluatievaardigheden van de leerling gemeten. Na het invoeren en 
becijferen van het antwoord volgt een enquête In deze enquête worden vragen gesteld over 
probleemdefiniëring, informatie zoeken, informatie scannen, informatie verwerking en informatie 
organisatie en presentatie (gebaseerd op de hoofdvaardigheden zoals gedefinieerd door Brand-
Gruwel et al., 2005, zie ook figuur 1). De leerling heeft de mogelijkheid om ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet 
niet meer’ als antwoord te geven op verschillende vragen behorende tot de hoofdvaardigheden 
van het model van Brand-Gruwel. Voorbeelden van vragen zijn ‘heb je voor je zelf vastgesteld 
waar je informatie over moest gaan zoeken?’ (hoofdvaardigheid probleemdefiniëring) en ‘heb je 
meerdere zoektermen ingetypt bij één zoekactie om informatie te vinden?’ (hoofdvaardigheid 
zoekstrategie). De enquête is belangrijk voor de DIM omdat het inzicht geeft in het zoekproces 
van de leerling en ook laat zien welk beeld de leerling van zichzelf heeft met betrekking tot het 
bezitten van informatievaardigheden. De antwoorden die de leerling geeft, kunnen later 
gecontroleerd worden door middel van de gegevens die tijdens het zoekproces in de digitale 
browser zijn opgeslagen. De enquête doet dus ook een beroep op de evaluatievaardigheden van 
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leerlingen. Dit wordt versterkt doordat de leerling na het invullen van de enquête zijn zoekproces 
een cijfer moeten geven. Als ze dit hebben gedaan krijgt hij een tekst te zien met tips over 
informatie zoeken op internet. Tenslotte moeten ze  twee websites beoordelen waarbij expliciet 
wordt gevraagd de notitietool te gebruiken. Deze websites waren in dit onderzoek van belang om 
het gebruik van de notitietool te kunnen onderzoeken, omdat op deze manier een vergelijking kan 
worden getrokken tussen het gebruik van de notitietool bij een zoekproces en het gebruik van de 
notitietool als expliciet gevraagd wordt deze te gebruiken. In de onderwijspraktijk hebben deze 
pagina’s meerwaarde doordat leerlingen tijdens een gewoon zoekproces weinig beoordelen 
(Walraven 2008). Leerlingen doen dit wel als ze expliciet gevraagd wordt dit te doen. Tijdens het 
gewone zoekproces zullen dus mogelijk weinig beoordelingen worden ingevoerd in de notitietool, 
om toch te weten te komen waarop leerlingen beoordelen, zijn deze twee pagina’s van belang.

1.4 De notitietool
De DIM geeft door het opslaan van gegevens over het zoekproces van leerlingen door de digitale 
browser al een goed beeld van een gedeelte van het zoekproces van diezelfde leerlingen. Het laat 
alleen niet zien waarom leerlingen ervoor kiezen om bepaalde informatie wel of niet te gebruiken 
voor hun antwoord op de zoekvraag, of waarom ze bepaalde websites wel betrouwbaar vinden en 
andere niet. Er bestaan wel onderzoeksmogelijkheden om erachter te komen wat leerlingen vooral 
relevant vinden op een website. Zo bestaat er een link tussen datgene waar veel naar wordt 
gekeken (waarop gefixeerd wordt, dat wil zeggen waar gemiddeld langer naar wordt gekeken dan 
naar andere locaties op een website) en de onderdelen van een website die worden beoordeeld. 
Volgens Rayner (1998) beoordelen proefpersonen datgene waarop ze fixeren. Dit komt volgens 
Granka (2004) doordat bij fixaties informatieverwerking plaats kan vinden. Als er dus langere tijd 
naar een bepaald onderdeel van een website wordt gekeken, kan deze informatie verwerkt worden 
en vindt er een beoordeling van dat gedeelte plaats. Volgens Joachims Granka, Gay, Hembrooke
en Pan (2005) zijn oogfixaties de meest relevante parameter voor het evalueren van 
informatieverwerking bij een online zoektaak. Jarodzka, Scheiter, Gerjets en van Gog (2010) 
vonden in een studie dat de ‘kijkdichtheid’ veel hoger is op plekken die door proefpersonen als 
relevant worden geacht. Uit het door in kaart te brengen waarop proefpersonen fixeren op een 
website, kan dus geconcludeerd worden welke onderdelen op een website vooral beoordeeld 
worden. Deze fixaties kunnen worden onderzocht door middel van eye tracking onderzoek, 
waarbij oogbewegingen worden gemeten. Echter, dit laat uiteraard niet zien hoe proefpersonen de 
onderdelen beoordelen, oftewel wat hun mening over die specifieke onderdelen is. Om dit in 
kaart te brengen is de notitietool ontworpen. De notitietool is een softwareprogramma dat 
leerlingen tijdens het zoeken in de digitale browser kunnen gebruiken om een website te 
beoordelen. Met behulp van de notitietool kunnen leerlingen tekstveldjes naar gewenste plekken 
op een website slepen en daar met tekst aangeven wat zij van de website, of een onderdeel 
daarvan, vinden (zie figuur 2). Dit kan bijvoorbeeld door in te typen dat de website of het logo er 
betrouwbaar uitziet, de informatie niet aan hun informatiebehoefte voldoet, etc. De notitietool is 
van groot belang voor de DIM omdat op deze wijze de criteria waarop leerlingen websites en 
informatie beoordelen in kaart kan worden gebracht. Dit gebeurde vaak al bij offline metingen, 
maar daar werd de rest van het zoekproces niet gemeten. Bij online metingen was het juist 
andersom, daar werd naar het zoekproces gekeken, maar de beoordelingscriteria niet gemeten. De 
DIM houdt gegevens bij over het zoekproces van leerlingen, zoals onder andere de totale 
zoektijd, de URL’s van de bezochte websites en de zoektermen, en gecombineerd met de 
ingevoerde beoordelingen in de notitietool zorgt dit voor een compleet beeld van het gehele 
zoekproces van leerlingen. 
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Figuur 2 De notitietool in gebruik tijdens een zoekactie in de digitale browser

1.5 Onderzoek naar het gebruik van de notitietool
Zoals in de vorige paragraaf al is beschreven, kunnen in de notitietool beoordelingen worden 
ingevoerd over websites en alles dat op de website staat. Het is echter nog niet onderzocht of de 
notitietool ook werkt, oftewel of de tool daadwerkelijk geplaatst wordt op plekken op de website 
waarop de leerling zijn beslissing baseert om bepaalde informatie wel of niet te gebruiken. Door 
middel van dit onderzoek zal gekeken worden of de notitietool correct wordt gebruikt door 
proefpersonen. Correct gebruik wil hier zeggen dat ze de notitietool plaatsen op plekken waarop 
gefixeerd wordt en die dus vooral worden beoordeeld. Daarnaast wordt er gekeken of er een 
verschil bestaat in het gebruik van de notitietool tijdens het zoekproces en tijdens het beoordelen 
van twee websites waarbij expliciet wordt gevraagd de notitietool te gebruiken (vanaf nu wordt 
hierna verwezen als ‘expliciet beoordelen’). 

Om de plaatsing en het gebruik van de notitietool tijdens een zoekproces en expliciet 
beoordelen te kunnen vergelijken is het van belang naar de volgende zaken te kijken: waar kijken 
proefpersonen voornamelijk naar als ze een website bekijken en beoordelen? Kijken ze 
bijvoorbeeld naar het logo, de naam van de auteur, de tekst, etc.? Waar plaatsen de proefpersonen 
vervolgens de notitietool om hun beoordeling over de site te geven? Is dit op dezelfde plekken op 
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de website als waar ze op fixeren? Als blijkt dat ze de notitietool niet op de plaatsen inzetten waar  
ze veel naar kijken, dan geeft de notitietool waarschijnlijk geen correct beeld van de 
beoordelingcriteria van de proefpersonen. Daarnaast is het belangrijk te weten hoe vaak de 
proefpersonen de notitietool gebruiken. Het gebruik van de notitietool tijdens het zoekproces kan 
vergeleken worden met het gebruik bij de beoordeling van de twee websites waarbij de 
proefpersonen expliciet wordt gevraagd de notitietool te gebruiken. Als hieruit blijkt dat ze 
tijdens het zoekproces de notitietool veel minder vaak gebruiken, weten we dat de proefpersonen 
tijdens een zoekproces niet beoordelen (zie ook Walraven, 2008) en dan kan overwogen worden 
of de notitietool wel in gebruik moet worden genomen tijdens het zoekproces. Ook wordt 
gekeken naar wat er in deze notitietool in ingevoerd wordt. Hierbij wordt gekeken naar het soort 
beoordelingen die worden ingevoerd, waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de 
controleerbaarheid van de informatie of het uiterlijk van de website. Deze beoordelingen kunnen 
worden vergeleken met de beoordelingen gevonden tijdens het onderzoek van De Ruiter (2010). 
In dit onderzoek moesten proefpersonen ook een zoektaak uitvoeren en twee websites 
beoordelen, terwijl ze hardop dachten. Dit hardop denken is een bewezen valide methode 
(Ericsson & Simon, 1980).  Als blijkt dat er een sterke overeenkomst bestaat tussen het soort
beoordelingen gevonden tijdens het onderzoek van De Ruiter en de beoordelingen uit de 
notitietool zou dit erop kunnen wijzen dat de notitietool valide is met betrekking tot de 
ingevoerde beoordelingen. Tenslotte zal de correlatie tussen het totale aantal beoordelingen in de 
notitietool (zowel tijdens het zoekproces als expliciet beoordelen) en het totale aantal 
beoordelingen zoals gegeven tijdens het onderzoek van De Ruiter (hierbij ook zowel tijdens het 
zoekproces als tijdens het expliciet beoordelen) worden berekend.

Samengevat leidt dit tot een aantal onderzoeksvragen. De hoofdvraag is: 
Wordt de notitietool door de proefpersonen geplaatst op de plekken op een website waarop 
vooral wordt gefixeerd en bestaat er verschil tussen het gebruik van de notitietool tijdens een 
zoekproces en het gebruik van de notitietool bij het expliciet beoordelen?
Deze vraag kan opgedeeld worden in de volgende subvragen:

- Als proefpersonen de notitietool gebruiken om websites te beoordelen, zetten ze dan de 
notitietool in overeenkomstig met de plaatsen waar ze voornamelijk op fixeren?

- Komt het kwantitatieve gebruik van de notitietool tijdens het zoekproces overeen met het
kwantitatieve gebruik van de notitietool tijdens het beoordelen van twee websites?

- Komen de ingevoerde beoordelingen in de notitietool overeen met de beoordelingen zoals 
gegeven tijdens een zoekproces en beoordeling van twee websites waarbij hardop wordt 
gedacht?

2 Methode

2.1 Respondenten
In totaal hebben 11 proefpersonen meegedaan met het experiment (waarvan 10 vrouwelijk). De 
leeftijd lag tussen 19 en 32 (M: 23.09 SD: 4.25). De leeftijd van de proefpersonen kwam niet 
overeen met de leeftijd van de doelgroep waarvoor de DIM is bedoeld, omdat als proefpersonen 
vooral studenten zijn gebruikt. Proefpersonen met brillen werden uitgesloten van het onderzoek 
omdat de eye tracker de pupillen dan slecht kan detecteren.

2.2 Instrumenten
De eye tracker bestaat uit twee camera’s die onder een computermonitor zijn gepositioneerd. 
Deze registreren de oogbewegingen van de proefpersonen. Er werd gebruik gemaakt van twee 
softwareprogramma’s, namelijk Gaze Tracker 7.0 en FaceLab 4.5. FaceLab verwerkte de data die 
door de camera’s werd opgenomen. Gaze Tracker werd gebruikt om de websites in zogenaamde 
lookzones in te delen. Lookzones zijn door de onderzoeksleider zelf geselecteerde delen van de 
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website (zoals het logo, de tekst, etc.) waarin de mate van fixatie in dat specifieke gedeelte door 
proefpersonen kan worden opgeslagen. In deze lookzones werden met Gaze Tracker de 
coördinaten waarop gefixeerd werd opgeslagen. Dit resulteerde in pie-charts en een 3D overzicht 
van de plekken op de website waarnaar door een proefpersoon veel werd gekeken. Ook werd 
Gaze Tracker gebruikt om een filmpje van het beeldscherm op te nemen terwijl de proefpersonen 
de twee websites beoordeelden. De DIM werd weergegeven in Internet Explorer. Om de 
beoordelingen die de proefpersonen invoerden in de notitietool te scoren werd gebruik gemaakt 
van een codeerschema (zie Walraven, 2008).

2.3 Procedure
De proefpersonen werden gevraagd om een zoekopdracht uit te voeren in de DIM. Ze moesten in 
de digitale browser in de DIM het antwoord op een vraag vinden. Tijdens dit zoekproces was het 
de bedoeling dat de proefpersonen gebruik maakten van de notitietool. Dit werd voordat zij aan 
de zoekopdracht begonnen uitgelegd, maar zij werden daar gedurende het zoekproces niet meer 
op gewezen. Na afloop van het zoekproces moesten de proefpersonen nog twee webpagina’s 
beoordelen waarbij expliciet werd gevraagd de notitietool te gebruiken. Bij dit gedeelte werd de 
eye tracker aangezet om de oogbewegingen van de proefpersonen te registreren.

2.4 Data-analyse
Er zijn verschillende methoden van data-analyse gebruikt om op de verschillende deelvragen 
binnen het onderzoek antwoord te kunnen geven. Deze methoden zullen hieronder beschreven 
worden.

2.4.1 Lookzones op de websites
De twee websites die de proefpersonen moesten beoordelen en waarbij expliciet werd gemeld dat 
de notitietool moest worden gebruikt, zijn opgedeeld in verschillende zones. De pagina 
http://www.scholieren.com/werkstukken/32966 (vanaf nu scholieren.com genoemd) werd 
opgedeeld in de volgende zones: header, logo, titel tekst 1, informatie over het verslag, tekst 2 en 
overige. Zie tabel 1 voor de specificatie van deze lookzones. Voor de positionering van de 
lookzones op de website zie figuur 3. In deze zones is gekeken hoeveel tijd de proefpersonen erin 
doorgebracht hebben, zowel in seconden als procentueel. Ook is gekeken hoe vaak de notitietool 
in totaal door de proefpersonen is gebruikt in deze zones. De data van de notitietool is verkregen 
door het filmpje dat van het beeldscherm is opgenomen te bekijken en te noteren waar op de 
website de notitietool is gebruikt.
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Tabel 1 Lookzones met bijbehorende categorieën op scholieren.com
Lookzone Bijbehorende elementen

                        Header Header
Tabbladen

                     Logo Logo

                   Titel Titel
Ondertitel

                      Tekst 1 Eerste alinea tekst

                      Informatie 
                         over  verslag

Bron
Datum
Niveau
Woorden
Aantal opvragen
Waardering
Mogelijkheid tot downloaden pdf-file

                       Tekst 2 Tweede alinea tekst

                       Overige Advertenties linkerkant site
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Figuur 3 Indeling lookzones op te beoordelen website 1

De pagina 
http://www.trouw.nl/ontspanning/degids/article2823464.ece/Tien_jaar_MSN_rsquo_en_.html 
(vanaf nu trouw.nl genoemd) werd opgedeeld in de volgende zones: logo, header, titel, illustratie, 
tekst en overige. Zie tabel 2 voor de specificatie van deze lookzones. Voor de positionering van 
de lookzones op de website zie figuur 4. Ook hier gold dat is gekeken hoeveel tijd de 
proefpersonen in deze zones hebben doorgebracht, in seconden en procentueel. Ook is gekeken 
hoe vaak de notitietool in totaal door de proefpersonen is gebruikt in deze zones. De data van de 
notitietool is verkregen door het filmpje dat van het beeldscherm is opgenomen te bekijken en te 
noteren waar op de website de notitietool is gebruikt.
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Tabel 2 Lookzones met bijbehorende categorieën op trouw.nl
Lookzone Bijbehorende elementen

                        Header Header
Tabbladen
Auteur

                     Logo Logo

                     Titel Titel

                      Tekst Inleiding
Gedeelte tweede alinea

                      Illustratie Illustratie

                       Overige Andere artikelen op site
Advertenties

Figuur 4 Indeling lookzones op de te beoordelen website 2
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2.4.2 Gebruik van de notitietool
De hoeveelheid gebruik van de notitietool tijdens het zoekproces, wanneer proefpersonen niet 
expliciet erop gewezen zijn de notitietool te gebruiken, wordt ook vergeleken met het gebruik van 
de notitietool tijdens het beoordelen van de twee geselecteerde websites, waarbij de 
proefpersonen wel expliciet zijn opgedragen de notitietool te gebruiken. Het gemiddelde aantal 
keren dat de notitietool is gebruikt tijdens het zoekproces wordt afgezet tegen het gemiddelde 
aantal keren dat de notitietool is gebruikt tijdens het beoordelen van de twee websites.

2.4.3 Ingevoerde beoordelingen
Ook is de ingevoerde tekst in de notitietool door middel van een codeerschema gescoord. Hierbij 
werden de opmerkingen van de proefpersonen ingedeeld in categorieën en kregen ze aan de hand 
hiervan een code. Deze categorieën waren de volgende:

De proefpersoon beoordeelde de website op:

A. Bruikbaarheid informatie
1. taal(gebruik)
2. aansluiting op de vraag
3. publiek
4. actualiteit
5. hoeveelheid informatie
6. rest  

B. Controleerbaarheid informatie
1. auteurskenmerken
2. referenties/links
3. informatie komt voor op meerdere sites
4. informatie komt overeen met voorkennis
5. organisatie achter de site.

C. Betrouwbaarheid informatie
1. soort informatie
2. objectiviteit
3. primair/secundair
4. doel

D. Technisch (bron)
1. Uiterlijk website (tekst/plaatjes)
2. Snelheid website

E. Bruikbaarheid bron
1. Taal(gebruik)
2. Verwachtte aansluiting op vraag
3. Publiek
4. Actualiteit

F. Controleerbaarheid bron
1. Reputatie

G. Betrouwbaarheid bron
1. Vorm bron (site/pfd)
2. Primair/secundair

De scores van de ingevoerde tekst in de notitietool tijdens het zoekproces en tijdens de 
beoordeling van de twee websites wordt gecontroleerd op samenhang met beoordelingen  zoals 
gegeven door proefpersonen bij het onderzoek van De Ruiter (2010). In dit onderzoek moesten de 
proefpersonen terwijl ze van hardop dachten een zoekproces uitvoeren en vervolgens twee 
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websites beoordelen. Er wordt daarnaast gekeken of de hoeveelheid beoordelingen die worden 
ingevoerd in de notitietool tijdens een zoektaak correleren met de hoeveelheid beoordelingen die 
worden gegeven tijdens een zoektaak waarbij hardop wordt gedacht. Ook bij de hoeveelheid 
beoordeling die worden gegeven bij het expliciet beoordelen met hardop denken wordt 
gecontroleerd op correlatie met de hoeveelheid beoordeling die worden ingevoerd in de 
notitietool bij het expliciet beoordelen. Dit wordt eenzijdig getoetst met p <.005.

3 Resultaten

Uit het onderzoek kwamen verschillende resultaten naar voren. Dit kan onderverdeeld worden in 
resultaten die betrekking hebben op het kijkgedrag van de proefpersonen in de lookzones, het 
kwantitatieve gebruik van de notitietool, de beoordelingen zoals ingevoerd in de notitietool en 
berekende correlaties met betrekking tot de hoeveelheid beoordelingen.

3. 1 Fixaties in de lookzones
Tabel 3 geeft de door de proefpersoon gespendeerde tijd in de verschillende lookzones van de 
website scholieren.com weer, zowel in seconden als procentueel. In deze tabel staat ook vermeld 
in hoeveel gevallen de notitietool is gebruikt. Omdat er tijdens het proces data verloren is gegaan, 
zijn hier slechts de gegevens van 9 proefpersonen gebruikt.

Tabel 3  Gemiddelden en standaardafwijking van de gekeken tijd in seconden en percentage per lookzone 
op website scholieren.com (N=9)

Zone Gem. tijd (sec) Gem. tijd (%) Keren notitietool
gebruikt?

Header 18,21 (13.05) 24,67 (24.48) 0
Logo 3,46 (5.61) 3,11 (5.09) 2
Info verslag 34,33 (27.48) 26,11 (12.11) 6
Titel
Tekst 1
Tekst 2
Overige

3,97 (3.74)
50,73 (38.82)
3,07 (4.33)
4,71 (6.86)

4,00 (2.60)
36,11 (20.95)
3,44 (4.16)
2,56 (2.60)

1
5
3
3

Voor de website trouw.nl die werd beoordeeld met behulp van de notitietool is eenzelfde tabel 
opgesteld, zie tabel 4. Hier konden wel de gegevens van alle 11 proefpersonen worden gebruikt.

Tabel 4  Gemiddelden en standaardafwijking van de gekeken tijd in seconden en percentage per lookzone 
op website trouw.nl (N=11)
Zone Gem. tijd (sec) Gem. tijd (%) Keren notitietool

gebruikt?
Logo
Header
Titel
Illustratie
Tekst
Overige

6,59 (6.90)
48,73 (39.96)
6,91 (6.26)
11,22 (11.36)
48,80 (42.66)
9,41 (13.21)

7,55 (10.01)
38,10 (17.80)
5,91 (5.39)
10,10 (10.17)
32,00 (25.76)
6,36 (5.45)

4
8
1
1
5
7

Deze data is gecontroleerd met behulp van 3D-illustraties. Figuur 5 geeft hier een voorbeeld van. 
In deze figuur is goed te zien waar door de proefpersoon het meeste naar is gekeken door de 
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hoogteverschillen in het plaatje. Hoe hoger, hoe meer de proefpersoon naar dat gebied heeft 
gekeken. De data uit de tabellen 3 en 4 werden vergeleken met de hoogteverschillen in de 3D-
illustraties. Als bijvoorbeeld bleek dat er vooral naar het logo is gekeken, dan moet dit 
overeenkomstig zijn met de 3D-illustraties. De data bleek overeen te komen met de illustraties. 
Door gebrek aan nauwkeurigheid werd deze methode slechts als controlemiddel gebruikt.

Figuur 5 3D analyse van het kijkgedrag van een proefpersoon

3.2 Kwantitatieve gebruik van de notitietool
Tijdens het zoekproces is de notitietool door de proefpersonen gemiddeld 1.82 keer gebruikt 
(SD: 2.18). Bij het beoordelen van de twee geselecteerde websites is de notitietool gemiddeld 
3.10 keer gebruikt op scholieren.com (SD: 2.17) en 3,82 keer op trouw.nl (SD: 2.23). Dit is een 
gemiddelde van 3.46 keer.

3.3 Beoordelingen in de notitietool
Tabel 5 geeft in percentages weer hoe de beoordelingen die zijn gegeven tijdens de metingen zijn 
verdeeld over de verschillende categorieën van het codeerschema. Hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen vier meetmomenten, namelijk de beoordelingen die zijn genoemd tijdens het zoekproces 
waarbij de proefpersonen hardop dachten, de beoordelingen die zijn ingevoerd in de notitietool 
tijdens het zoekproces, de beoordelingen die zijn genoemd tijdens het expliciet beoordelen met 
behulp van hardop denken en de beoordelingen ingevoerd in de notitietool tijdens het expliciet 
beoordelen. De totale hoeveelheid beoordelingen waren respectievelijk 81, 22, 53 en 57. Achter 
de hoofdcategorieën (dikgedrukt) staat het percentage van de totale hoeveelheid beoordelingen in 
die hoofdcategorie. Een – betekent dat er 0% in die categorie is gescoord.

Tabel 5 Percentages van beoordelingen in de verschillende codeercategorieën 

Categorie

% genoemd 
tijdens hardop 
denken 
zoekproces

% i ingevoerd in 
notitietool 
tijdens 
zoekproces

% genoemd 
hardop denken 
beoordeling 
twee websites

% ingevoerd in 
notitietool 
beoordeling 2 
websites

Bruikbaarheid 
informatie

34.57% 22.73% 28.30% 14.03%
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Taal(gebruik) 2.47% - - 3.51%
Aansluiting op de 
vraag

22.22% 22.73% 18.87% 7.02%

Publiek - - - -
Actualiteit - - - -
Hoeveelheid 
informatie

7.41% - 3.77% 1.75%

Rest 2.47% - 1.89% -

Controleerbaarheid 
informatie

29,62% 28,29% 24,44% 38,59%

Auteurskenmerken 2.47% 13.64% 9.34% 33.33%
Referenties/links 8.64% 9.10% 7.55% -
Informatie komt 
voor op meerdere 
websites

13.58% - - -

informatie komt 
overeen met 
voorkennis

1.23% - 1.89% 3.51%

Organisatie achter de 
site

3.70% 5.55% 5.66% 1.75%

Betrouwbaarheid 
informatie

18,34% 14,65% 33.96% 24.55%

Soort informatie 9.88% 5.55% 11.32% 3.51%
Objectiviteit 8.46% 9.10% 20.75% 17.54%
Primair/secundair - - - 1.75%
Doel - - 1.89% 1.75%

Technisch (bron) 1.23% 22.73% - 14.04%
Uiterlijk website 
(tekst/plaatjes)

1.23% 22.73% - 14.04%

Snelheid website - - - -

Bruikbaarheid 
bron

1.23% - - 1.75%

Taal(gebruik) - - - -
Verwachtte 
aansluiting op vraag

1.23% - - 1.75%

Publiek - - - -
Actualiteit - - - -

Controleerbaarheid 
bron

14.81% 5.55% 15.10% 7.02%

Reputatie 14.81% 5.55% 15.10% 7.02%

Betrouwbaarheid 
bron 

- 5.55% - -

Vorm (site/pdf) - 5.55% - -
Primair/scundair - - - -



19Digitale informatievaardigheden

Ter verduidelijking van tabel 5, worden in tabel 6 worden per hoofdcategorie voorbeelden 
gegeven van gesproken of getypte beoordelingen van de proefpersonen. Deze voorbeelden zijn 
allen gekozen omdat ze een goed voorbeeld geven van een mogelijke beoordeling in deze 
beoordelingscategorie. Ook in deze tabel is onderscheid gemaakt tussen de vier meetmomenten. 
Een leeg vak betekent dat er tijdens dat meetmoment geen beoordeling uit die categorie is 
gegeven.

Tabel 6 Voorbeelden van beoordelingen van proefpersonen

Categorie

Uitspraken 
genoemd 
tijdens 
zoekproces met 
hardop denken 

Uitspraken 
tijdens 
zoekproces 
ingevoerd in 
notitietool 

Uitspraken 
genoemd bij 
expliciet 
beoordelen
met hardop 
denken 

Uitspraken bij   
expliciet 
beoordelen
ingevoerd in 
notitietool 

Bruikbaarheid 
informatie

“De informatie 
op deze site is 
wel erg veel. 
Teveel en niet 
helemaal 
relevant”

“Bruikbaar stuk, 
is dan wel een 
onderzoek dat 
niet gedaan is in 
een 
Nederlandstalige 
omgeving, maar 
door de 
commentaren van 
de professoren 
die verderop in 
de tekst staat, is 
het toch een 
duidelijk verhaal 
dat toepasbaar is 
op deze vraag. “

“Ik zie meteen 
een 
samenvatting 
van een rapport 
uit 2007. Het is 
nu 2010. Ik 
denk meteen 
wel wat 
negatief omdat 
het over 2007 
gaat. Ik zou 
blijer zijn als 
het uit 2009 of 
2010 kwam.”

“Erg korte 
zinnen die 
maken dat je 
het niveau van 
de schrijver 
niet al te hoog 
inschat.”

Controleerbaarheid 
informatie

“Hier staan een 
heleboel 
bronnen 
vermeld in de 
tekst. Ik ken de 
bronnen niet 
allemaal maar 
dat komt wel 
betrouwbaar 
over.”

“Een taalkundige 
is betrouwbaar”

“De informatie 
is natuurlijk wel 
van Amnesty 
International. Ik 
zou het wel 
gebruiken maar 
je moet er wel 
bij denken dat 
het Amnesty is 
dus dat ze 
dingen erger 
kunnen laten 
lijken dan dat 
ze werkelijk 
zijn.”

“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.”

Betrouwbaarheid 
informatie

“De site van 
scholieren.com 
maar die vind ik 
niet zo heel 

“Niet bruikbaar, 
wordt in de 'ik 
vorm' gesproken, 
de schrijver vindt 

“Er wordt (op 
deze website) 
ook wel heel 
erg op gevoel 

“Het is een 
column dus er 
zullen vooral 
meningen 
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betrouwbaar.” iets, maar of het 
ook echt zo is..”

ingespeeld. 
Objectief is het 
niet maar voor 
tegen 
argumenten 
zeker te 
gebruiken. “

worden 
gegeven en niet 
de pure feiten.”

Technisch (bron) “Deze website 
ziet er wel 
professioneel 
uit.”

“Dit is een 
vreselijk felle 
achtergrondkleur. 
Op deze manier 
wil je niet te lang 
op de website 
blijven 
rondkijken. “

“Duidelijke 
site. Staat vol 
met veel 
dingen, maar 
geen probleem 
omdat de 
scheidingen 
duidelijk zijn.”

Bruikbaarheid 
bron

“De titel van 
deze site klinkt 
ook wel 
interessant, ik 
denk dat je daar 
veel informatie 
kan vinden.”

“Ik zie meteen 
dat het een 
school-
gerelateerde 
site is. Ik denk 
dat het een 
betrouwbare 
bron is voor 
middelbaar 
onderwijs 
scholieren.”

Controleerbaarheid 
bron

“Ik zit nu op een 
forum van de 
viva. Dat is ook 
niet echt heel 
betrouwbaar 
maar wie weet.”

“Trouw is een 
nationale krant 
die wel goed 
bekend staat. Dus 
lijkt 
betrouwbaar.”

“Oh een hyves 
site, nou dan 
weet je het 
eigenlijk al Die 
mensen denken 
vaak niet na 
over wat ze 
doen. Die 
denken als zij 
vinden dat als 
er een punt 
gemaakt moet 
worden, dan 
gooi je er maar 
en hyves site 
tegenaan.”

“Trouw is een 
krant, dus 
redelijk 
professioneel 
zou je mogen 
verwachten.”

Betrouwbaarheid 
bron 

“klinkt als een 
algemene site dus 
betrouwbaar.”

3.4 Correlaties hoeveelheid beoordelingen
De correlatie tussen het totale aantal beoordelingen tijdens het hardop denken en in de notitietool 
zijn berekend. In tabel 7 staan de correlatiecoëfficiënten van het totale aantal beoordeling zoals 
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gegeven tijdens het zoekproces waarbij de proefpersonen hardop moesten denken en het totale 
aantal  beoordelingen die waren ingevoerd in de notitietool tijdens het zoekproces. 

Tabel 7 Correlatiecoëfficiënten van totale aantal beoordelingen gedurende zoekproces
Beoordelingen bij zoekproces notitietool

Beoordelingen bij zoekproces hardop denken .36*

* p>.005

In tabel 8 wordt het correlatiecoëfficiënt gegeven van het totale aantal beoordelingen bij expliciet 
beoordelen waarbij de proefpersonen hardop dachten en het totale aantal beoordelingen die waren 
ingevoerd in de notitietool bij het expliciet beoordelen.

Tabel 8 Correlatiecoëfficiënten van totale aantal beoordelingen gedurende beoordeling twee websites
Beoordelingen bij expliciet beoordelen
notitietool

Beoordelingen bij expliciet beoordelen hardop 
denken

.41*

* p>.005

4 Conclusie
Uit de analyse van de resultaten bleek dat er door de proefpersonen bij de beoordeling van de 
twee websites op de website scholieren.com vooral veel werd gekeken naar de volgende zones: 
header, informatie over het verslag, en tekst 1. In de zones ‘informatie over het verslag’ en ‘tekst 
1’ werd de notitietool ook het meeste gebruikt, respectievelijk 6 en 5 keer. Het gemiddelde aantal
keren dat de notitietool op de website scholieren.com in alle zones is gebruikt is 3.10 keer. Ook 
bleek dat er door de proefpersonen op de website trouw.nl vooral veel werd gekeken naar de 
volgende zones: header en tekst. In deze zones werd de notitietool ook het meeste gebruikt, 
respectievelijk 8 en 5 keer. Het gemiddelde aantal keren dat de notitietool op de website trouw.nl 
in alle zones is gebruikt is 3.82 keer. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de notitietool 
ook daadwerkelijk vaker wordt ingezet op de plekken waarop proefpersonen het meeste op 
fixeren, als de proefpersonen expliciet worden gevraagd de notitietool te gebruiken. 

Bij het zoekproces werd de notitietool gemiddeld per proefpersoon 1.82 keer gebruikt.
Dit is duidelijk minder vaak dan als proefpersonen er expliciet op worden gewezen de notitietool 
te gebruiken, want dan gebruiken ze de notitietool gemiddeld 3.46 keer. De hoeveelheid gebruik 
van de notitietool tijdens het zoekproces en het expliciete beoordelen verschilt dus.

Uit tabel 5, waarin de beoordelingen per codeercategorie in percentages worden 
weergegeven, blijkt dat in de hoofdcategorie ‘bruikbaarheid informatie’ minder voorkwam bij het 
expliciet beoordelen van de twee websites met behulp van de notitietool ten opzichte van de 
overige drie meetmomenten. Kennelijk beoordelen proefpersonen bij die meting de informatie 
minder op aansluiting bij een mogelijke zoekvraag dan bij hardop denken. Als de proefpersonen 
expliciet gevraagd wordt de twee websites te beoordelen (zowel hardop denkend als met de 
notitietool) vallen er meer beoordelingen in de hoofdcategorie ‘betrouwbaarheid informatie’. Er 
wordt dus bij expliciet beoordelen vaker gelet op de betrouwbaarheid van informatie dan tijdens 
een zoekproces, hoewel deze cijfers niet heel overtuigend zijn. Bij beoordelen met de notitietool 
wordt er ook vaker op het uiterlijk van een website gelet, deze categorie kwam veel minder voor 
bij het hardop denken. Opvallend is ook dat bij het expliciet beoordelen met de notitietool vaak 
werd gelet op auteurskenmerken, dit gebeurde minder bij het zoekproces (zowel bij hardop 
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denken als met de notitietool) en ook niet tijdens het expliciet beoordelen door middel van hardop 
denken. Het soort ingevoerde beoordelingen tijdens het zoekproces en tijdens het expliciete 
beoordelen komen dus niet overeen.

De gevonden correlaties bij de hoeveelheid gebruik van de notitietool bleken niet 
significant te zijn. Hieruit kan dus geen conclusie worden getrokken met betrekking tot de 
hoeveelheid ingevoerde beoordelingen in de notitietool.

De hoofdvraag binnen dit onderzoek luidde: ‘wordt de notitietool door de proefpersonen 
geplaatst op de plekken op een website waarop vooral wordt gefixeerd en bestaat er verschil 
tussen het gebruik van de notitietool tijdens een zoekproces en het gebruik van de notitietool bij 
het expliciet beoordelen?’. Uit de gevonden overeenkomsten tussen de plaatsen waar het meeste 
op wordt gefixeerd op een website en de inzet van de notitietool leidt tot de conclusie dat er 
aanwijzingen zijn dat de notitietool correct gebruikt wordt (dus geplaatst wordt op plekken 
waarop vooral wordt gefixeerd) met betrekking tot de plaatsing ervan op een website bij het 
expliciet beoordelen. Uit de resultaten blijkt ook dat er een verschil bestaat tussen het 
kwantitatieve gebruik van de notitietool tijdens een zoekproces en bij het expliciet beoordelen 
Het soort ingevoerde beoordelingen tijdens het zoekproces en tijdens het expliciete beoordelen 
verschillen ook.

5 Discussie
Dit onderzoek richtte zich op het gebruik van de notitietool, een onderdeel van een instrument dat 
de informatievaardigheden van leerlingen meet. Uit de conclusie is gebleken dat er een verschil 
bestaat tussen het gebruik van de notitietool tijdens een zoekproces en tijdens expliciet 
beoordelen. Bij het expliciet beoordelen zijn er aanwijzingen dat de notitietool correct wordt 
gebruikt met betrekking tot de plaatsing ervan. Opmerkelijk zijn echter de zones waarnaar wel 
veel wordt gekeken door de proefpersonen, maar waar geen notitietool wordt gebruikt. Op 
scholieren.com is dit de header. Hier werd in bijna 25% van de gevallen naar gekeken, maar de 
notitietool werd geen enkele keer daarheen gesleept. Een mogelijke verklaring hiervoor zou 
kunnen zijn dat het icoon van de notitietool voor een gedeelte in de header stond, waardoor 
proefpersonen naar de header ‘moesten’ kijken om de notitietool te kunnen gebruiken. Bij 
trouw.nl stond de notitietool niet in een lookzone. Een ander opvallend resultaat was dat bij de 
website trouw.nl 7 keer de notitietool naar de zone ‘overige’ werd gesleept, terwijl daar slechts in 
ongeveer 6% van de tijd naar werd gekeken. Uit analyse van de ingevoerde tekst in de notitietool 
bleek dat de notitietool hier vooral heen werd gesleept om te vermelden dat de proefpersonen de 
reclame erg storend vonden. Mogelijk werd er dus niet direct naar deze zone gekeken, maar 
zagen de proefpersonen de zone vooral vanuit hun ooghoeken doordat er enigszins opvallende, 
‘schreeuwerige’ reclame in stond.

Uit de resultaten bleek dat  de notitietool vaker wordt ingezet als proefpersonen expliciet 
gevraagd worden de notitietool te gebruiken om een website te beoordelen. Ook werd er tijdens 
het expliciet beoordelen meer beoordeeld, in totaal zijn er 57 beoordelingen in de notitietool 
ingevoerd bij het expliciet beoordelen tegenover 22 tijdens het zoekproces. Dit komt overeen met 
de bevindingen van Walraven (2008). Uit haar onderzoek bleek al dat leerlingen tijdens een 
zoekproces weinig beoordelen. In dit onderzoek viel het verschil in soort beoordelingen tijdens 
het zoekproces en bij het beoordelen van de twee websites ook enigszins op. Tijdens het 
zoekproces waren de proefpersonen vooral geneigd de informatie te beoordelen op bruikbaarheid 
(of ze de zoekvraag ermee konden beoordelen), terwijl tijdens het beoordelen van de twee 
websites de nadruk lag op controleerbaarheid (waaronder bijvoorbeeld auteurskenmerken vallen). 
Hieraan kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. Bij de meting waarbij hardop 
moesten worden gedacht kregen de proefpersonen direct na het zoekproces de opdracht twee 
websites te beoordelen die inhoudelijk overeen kwamen met de zoekvraag. Hoewel dit in de DIM 
ook zo was (de inhoud van de websites sloten hier ook aan op de zoekvraag), zat er in de DIM 
enige tijd tussen het zoekproces en het beoordelen van de twee websites doordat de proefpersonen 
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eerst nog een enquête in moesten vullen en tips kregen over goed zoeken. Hierdoor werd het 
zoekproces duidelijker afgerond. Dat zou ertoe geleid kunnen hebben dat de proefpersonen de 
twee websites die ze met de notitietool moesten beoordelen minder beoordeelden op 
bruikbaarheid en aansluiting op de zoekvraag. Ook de formulering van de proefleidsters over de 
beoordeling van de twee websites zou invloed uitgeoefend kunnen hebben, omdat hierover geen 
afspraken waren gemaakt. Tijdens het expliciet beoordelen met hardop denken werd er  gevraagd: 
‘wil je deze twee websites beoordelen terwijl je hardop denkt?’. Bij het expliciet beoordelen met 
behulp van de notitietool werd in de DIM al uitleg gegeven, namelijk: ‘je gaat nu twee websites 
beoordelen met de notitietool’. Voor sommige proefpersonen was dit duidelijk, anderen hadden 
vragen, waardoor het soort en de hoeveelheid gegeven informatie niet bij elke proefpersoon gelijk 
was. 

Er zijn  een aantal kanttekeningen die gemaakt moeten worden bij dit onderzoek. Ten eerste is dat 
het kleine aantal proefpersonen. Er werden in dit onderzoek 11 proefpersonen gebruikt, waardoor 
de gegevens niet geheel generaliseerbaar zijn. 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 is. Daardoor zijn de uitkomsten van het onderzoek niet 
representatief voor de doelgroep. Het is mogelijk dat de doelgroep de notitietool anders gebruikt, 
dat wil zeggen dat het mogelijk is dat zij de notitietool kwantitatief anders gebruiken of de 
beoordelingen die worden ingevoerd anders zijn. Ter controle van de uitkomsten van dit 
onderzoek zou dit onderzoek nogmaals herhaald moeten worden met proefpersonen in de 
leeftijdscategorie van de doelgroep van de DIM. Ook overig verder onderzoek naar de notitietool 
vindt idealiter plaats met proefpersonen in leeftijdcategorie van de doelgroep.

De uitleg over de notitietool zoals in de DIM weergegeven bleek tijdens het onderzoek 
niet voldoende. Enkele proefpersonen hadden vragen over het gebruik van de notitietool en bij
enkele bleek achteraf dat ze het doel ervan niet goed hadden begrepen. Zo dacht één proefpersoon 
dat ze de notitietool naar één, willekeurige plek moest slepen en daar de gehele website moest 
beoordelen, in plaats van de notitietool naar verschillende punten te slepen. Na deze constatering 
werd er door de proefleidster extra mondelinge uitleg gegeven bij de volgende proefpersonen, 
maar het is niet uit te sluiten dat de proefpersonen ook met deze extra uitleg het doel van de 
notitietool niet helemaal begrepen. Extra uitleg over de notitietool in de DIM is dus gewenst. In 
de DIM stond de uitleg over de notitietool onder de uitleg over de rest van de functies binnen de 
DIM. Het is mogelijk een goed idee om een aparte pagina met uitleg te maken, dit accentueert het 
belang van het gebruik van de notitietool en doordat de hoeveelheid tekst op één pagina 
verminderd wordt, is het ook aannemelijker dat alle uitleg wordt gelezen.

Uit de codering van de beoordelingen die in de notitietool waren ingevuld (bij zowel het 
zoekproces als bij het beoordelen van de twee sites) bleek als de proefpersonen specifiek werd 
gevraagd een website te beoordelen zonder dat er een zoekvraag aan vast zat, ze beoordelingen 
uit meer verschillende codeercategorieën gebruiken. Zo werden bij het zoekproces beoordelingen 
uit negen categorieën (van de 24) gebruikt en tijdens het expliciet beoordelen uit veertien 
categorieën. Om dit nader te onderzoeken zou er een onderzoek plaats moeten vinden dat een al 
bestaande valide (offline) papieren meting, waarbij leerlingen uitgeprinte websites moeten 
beoordelen, vergelijkt met een meting met de notitietool. Tijdens het expliciet beoordelen bij een 
eerder onderzoek met de papieren meting werd er namelijk door de proefpersonen ook meer 
beoordeeld dan tijdens een zoekproces waarbij hardop werd gedacht. Het is interessant om te zien 
in hoeverre de beoordelingen van de papieren meting overeen komt met de beoordelingen 
ingevoerd in de notitietool.

Het onderzoek met de eye tracker was onderdeel van een groter onderzoek waarbij de 
proefpersonen ook een gedeelte moesten doorlopen waarbij ze een zoektaak moesten uitvoeren 
terwijl ze hardop hun gedachten uitspraken (zie De Ruiter, 2010). Een aantal proefpersonen 
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(N=3) doorliep als eerste de zoektaak en de beoordeling van de websites met de eye tracker en 
een aantal (N=8) doorliep als eerste de zoektaak waarbij ze hun gedachten hardop moesten 
uitspreken. Hoewel er tussen deze twee gedeeltes wel wat tijd zat, variërend tussen een half uur 
en meerdere uren, is het mogelijk dat de resultaten bij beide onderdelen hierdoor beïnvloed zijn. 
Het is mogelijk dat de proefpersonen bijvoorbeeld sneller de notitietool gebruikten als ze 
daarvoor al een zoektaak hadden gedaan met hardop denken, omdat ze daardoor al bekend waren 
met het weergeven van hun gedachten over de website. Andersom kan dit ook het geval zijn.

Er zijn ook een aantal technische aspecten waarmee rekening mee moet worden 
gehouden. En klein gedeelte van de data is verloren gegaan door de instabiliteit van Gaze 
Tracker. Doordat dit programma vaak crashte, is bij de beoordeling van de website van 
scholieren.com de data van twee proefpersonen verloren gegaan. Door gebrekkige kennis van 
dezelfde software zijn ook slechts op de bovenste gedeeltes van de twee websites die de 
proefpersonen moesten beoordelen lookzones geplaatst. Hierdoor is er geen data verkregen over 
oogactiviteit van de proefpersonen op de onderste gedeeltes van de website en konden deze 
gedeeltes van de website dus ook niet worden meegenomen bij vergelijking van de plaatsing van 
de notitietool en de meest bekeken plaatsen op de website.  Bij verder onderzoek van de 
notitietool zou het onderzoek nogmaals moeten worden uitgevoerd waarbij de onderste gedeeltes 
van de websites ook worden ingedeeld in lookzones. Ook zijn de websites waarvan de 
proefpersonen informatie haalden voor het beantwoorden van de zoekvraag niet ingedeeld in 
lookzones. Dit had een heel praktische redenen, namelijk dat vooraf niet bekend was welke 
websites bezocht zouden worden. Ook was het niet mogelijk om de eye tracker gedurende het 
hele zoekproces te laten werken, omdat de software te instabiel was om hem langer dan 5 a 10 
minuten te laten opnemen (en het zoekproces kon tot 30 minuten duren). Mocht de notitietool in 
de onderwijspraktijk gebruikt worden tijdens het zoekproces ( hoewel uit dit onderzoek en andere 
onderzoeken blijkt dat er sowieso weinig wordt beoordeeld tijdens een zoekproces), dan is het 
wel van belang onderzoek te doen naar het gebruik van de notitietool tijdens een zoekproces. Ook 
hier moet dan onderzocht worden of de notitietool geplaatst wordt op de plekken waarop vooral 
wordt gefixeerd.

Tijdens het intypen van beoordelingen in de notitietool bleef Gaze Tracker de 
coördinaten van waarnaar werd gekeken doorregistreren. Als proefpersonen dus veel tekst in de 
notitietool typten, zal dit in de resultaten van waarnaar werd gekeken op de website terug te zien 
zijn geweest. Dan leek het net alsof de proefpersoon ook daadwerkelijk heel lang naar dat punt 
had gekeken waar hij de notitietool neer had gezet, terwijl hij daar vooral zo lang naar keek 
doordat hij aan het typen was. Er zijn echter twee zaken die dit probleem enigszins ondervangen, 
namelijk: uit observatie van de proefleidster bleek dat veel proefpersonen niet blind typten, dat 
wil zeggen ze keken naar het toetsenbord terwijl ze aan het typen waren. Daardoor viel de 
‘verbinding’ tussen FaceLab en de ogen van de proefpersonen ook weg. Hierdoor werd veel tijd 
die ze doorbrachten met typen  niet geregistreerd als tijd die ze naar dat punt op de website keken. 
Ook typten veel proefpersonen slechts één zin per keer in de notitietool, wat over het algemeen 
niet veel tijd kostte.

De computermonitor waarvan gebruik werd gemaakt was te groot. De eye tracker was 
geplaatst in houten frame en door deze te grote monitor viel het een klein gedeelte van het 
beeldscherm weg, deze was niet goed zichtbaar voor proefpersonen. Dit had effect op de gemeten 
coördinaten, deze konden mogelijk niet altijd goed geregistreerd worden door Gaze Tracker. 
Echter, doordat de browser Internet Explorer door middel van de adresbalk en de werkbalk het 
bovenste gedeelte van het beeldscherm inneemt (en de website zelf zich niet zo hoog op het 
beeldscherm bevindt), is dit effect waarschijnlijk te verwaarlozen. Bij verdere metingen zou een 
kleinere monitor echter wel gewenst zijn, voor de zekerheid van meer accurate resultaten.

De notitietool is ook onderzocht door De Ruiter (2010). Deze validatie vond plaats door de 
proefpersonen een zoekproces te laten doorlopen en ze vervolgens twee websites te laten 
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beoordelen terwijl ze hardop dachten. Uit de resultaten van De Ruiter bleek dat proefpersonen in 
de notitietool niet datgene invoeren waar ze een website of de informatie daarop echt op 
beoordelen. Samen met de resultaten uit dit onderzoek kan dus geconcludeerd worden dat de 
proefpersonen de notitietool wel naar de plekken op de website slepen waar ze het meeste op 
fixeren, maar dat ze vervolgens niet invoeren waarop ze die plek echt beoordelen. Het is 
belangrijk dat er verder onderzoek wordt gedaan naar deze discrepantie, het is interessant om 
bijvoorbeeld te onderzoeken of het mogelijk is om zodanige instructie te geven dat de leerlingen 
wel de juiste beoordelingen in de notitietool invoeren. Zoals als in het theoretisch kader vermeld 
begint de verbetering van informatievaardigheden bij goede instructie. Docent spelen hierbij een 
sleutelrol. De informatievaardigheden van docenten zijn echter ook niet altijd van voldoende 
niveau (Walhout en Brand-Gruwel, 2009). Als dit het geval is kan men zich afvragen of zij dan 
wel in staat zijn om leerlingen informatievaardigheden bij te brengen. Mogelijk moeten de 
informatievaardigheden van docenten dan eerst verbeterd worden. Een goede insteek voor 
vervolgonderzoek zou daarom zijn om de (mogelijk, aan de hand van dit onderzoek en het 
onderzoek van De Ruiter, verbeterde) DIM af te nemen bij docenten.

Dit onderzoek vond plaats om het gebruik van de notitietool door proefpersonen te onderzoeken. 
Uit het onderzoek bleek dat er verschil zat tussen het gebruik van de notitietool bij een gewoon 
zoekproces en expliciet beoordelen. Bij het expliciet beoordelen werd de notitietool op de 
plaatsen op de websites ingezet die vooral werden beoordeeld. Er zal echter meer onderzoek 
plaats moeten vinden om deze conclusies te kunnen onderschrijven en om de notitietool verder te 
onderzoeken, met name met betrekking tot de ingevoerde beoordelingen. Echter, door dit 
onderzoek is wel bekend geworden dat de notitietool niet alleen tijdens een zoekproces gebruikt 
kan worden, omdat er dan te weinig beoordeeld wordt. Om de nuttige data te generen met behulp 
van de notitietool, zullen de leerlingen of proefpersonen sowieso expliciet gevraagd moeten 
worden om afzonderlijk twee websites met behulp van de notitietool te beoordelen. 
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