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KENNISNET ONDERZOEKSREEKS n ICT IN HET ONDERWIJS 

Wat voor informatie is goed genoeg 
voor gebruik in het onderwijs?





Voorwoord

Voor u ligt de twaalfde publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks, “ict in het onderwijs”. 

Voor wie weet waar hij moet zoeken bevat internet een schat aan informatie. Tegelijkertijd bevat internet ook heel veel 
onbetrouwbare informatie, zonder duidelijke bronverwijzingen, bijvoorbeeld van commerciële partijen of van amateurs. 

Leerlingen gebruiken steeds vaker internetinformatie als bron van informatie, bijvoorbeeld voor werkstukken. Maar vaak 
zijn ze slecht voorbereid om zelf, als eigen poortwachter, de informatie die ze tegenkomen kritisch te beoordelen. Ze gaan 
af op de eerste hit op Google, lezen artikelen slecht en kiezen liever voor een makkelijk copy-pastebaar artikel dan één 
waarvan de betrouwbaarheid goed kan worden vastgesteld. Ze missen, kortom, de zogenoemde informatievaardigheden die 
nodig zijn om op internet het kaf van het koren te scheiden. Deze vaardigheden zullen ze later in hun leven hard nodig  
hebben. 

In het licht van deze problematiek heeft Kennisnet Edwin Schravesande (Onderwijskundige en nu werkzaam bij het  
NRC Handelsblad) gevraagd om zijn eindscriptie over dit onderwerp te bewerken tot een publicatie voor docenten in het 
onderwijs. De publicatie die voor u ligt is het resultaat daarvan. Het boekje geeft docenten goed inzicht in de valkuilen van 
internet. Ook biedt het concrete aanwijzingen waarmee docenten hun leerlingen beter voorbereid internet  
op kunnen laten gaan.  

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie toe,

Dr. Alfons ten Brummelhuis
Hoofd Onderzoek Kennisnet
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De doorbraak van internet in de jaren negentig heeft  
geleid tot een explosie van het informatieaanbod.  
Docenten en leerlingen slagen er steeds beter in om dat 
nieuwe informatieaanbod te gebruiken bij het leren.  
Internetbronnen worden vooral veel gebruikt voor het 
schrijven van werkstukken en andere praktische  
opdrachten. Er is onzegbaar veel mooi bronmateriaal te 
vinden, maar het is niet altijd gemakkelijk om het kaf 
van het koren te scheiden. Veel beschikbare informatie 
is om verschillende redenen niet echt geschikt voor het 
onderwijs.

Informatie zoeken is iets waar leerlingen grotendeels 
zelfstandig mee aan de slag kunnen. Dat wil nog niet  
zeggen dat ze er helemaal geen begeleiding van docenten 
bij nodig hebben. Uit onderzoek (Steyaert, 2000) blijkt
dat leerlingen zelfstandig wel kunnen uitvinden hoe ze 
een computer moeten besturen en daarmee informatie 
kunnen zoeken, maar dat ze niet altijd goed weten wat 
ze waar moeten zoeken en hoe ze deze informatie op 
een zinvolle manier kunnen gebruiken voor hun eigen 
onderzoeksvragen. Onderzoekers van CIBER (2008) noemen 
het idee dat de nieuwe generatie zo geweldig goed is in 
informatie zoeken ‘een gevaarlijk misverstand’.

Deze publicatie is geschreven voor docenten die  
leerlingen willen begeleiden bij het verstandig gebruiken 
van internetbronnen. Het is voor iedere docent zinvol om 
eens te reflecteren op de rol van informatie in het  
curriculum, niet alleen voor de ict voortrekkers die op 
iedere school rondlopen. 
Er is in deze publicatie niet veel aandacht voor  
technische aspecten of innovatieve nieuwe  
internettoepassingen. We verdiepen ons in de  
hoofdfunctie van internet als eindeloze informatiebron. 

Het gaat uiteindelijk niet om de kenmerken van dit 
specifieke medium, maar om de vraag hoe het onderwijs 
leerlingen helpt om hun kritische vermogen te  
ontwikkelen. Dat is in de kern een onderwijskundig 
probleem dat ook al speelde toen het internet nog science 
fiction was.

Leeswijzer
n In hoofdstuk 1 wordt aan de hand van een voorbeeld 

geschetst wat voor problemen we tegen kunnen komen 
als we kritiekloos al het informatieaanbod zouden 
gebruiken. 

n In hoofdstuk 2 wordt duidelijk dat het nieuwe infor-
matieaanbod niet altijd goed aansluit op belangrijke 
curriculumbeginselen. De onafhankelijkheid van het 
curriculum wordt bedreigd door het  
informatieaanbod van bedrijven, overheden en andere 
professionele organisaties. De kwaliteitsbewaking van 
het curriculum wordt bemoeilijkt omdat er ook veel 
aanbod van amateurs is.

n Het proces van zoeken en selecteren van informatie was 
traditioneel de verantwoordelijkheid van de docent. Die 
verantwoordelijkheid komt in nieuwe onderwijsvormen 
bij de leerling te liggen. We bespreken in hoofdstuk 3 
de curriculumideeën achter deze verandering. 

n Uit onderzoek kunnen we veel leren van de manier 
waarop leerlingen hun informatie zoeken en selecteren. 
Dat onderzoek komt in hoofdstuk 4 aan de orde. 

n In hoofdstuk 5 komt eigen onderzoek aan de orde naar 
de bronnen die leerlingen daadwerkelijk gebruiken 
voor hun werkstukken. 

n In hoofdstuk 6 wordt besproken hoe docenten het 
verstandig gebruik van internetbronnen in hun eigen 
onderwijs kunnen sturen. 

1 Inleiding
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2 De waarheid is niet gemakkelijk.
Casus internetinformatie over klimaatverandering

Klimaatverandering is een prima onderwerp voor een 
spreekbeurt, werkstuk of praktische opdracht. Het houdt 
jongeren bezig en het is een onderwerp waar makkelijk 
informatie over te vinden is. Toch zijn er verschillende 
aandachtspunten waar we op moeten letten als we  
gebruik maken van informatie op internet. Dit kan worden 
geïllustreerd met een voorbeeld. Hieronder is te zien wat 
er te voorschijn komt als een leerling in Google intikt: 
‘wat is de oorzaak van de opwarming van de aarde’? 

Het eerste artikel waar Google de bezoeker naar toe 
stuurt is van een organisatie infonu.nl. Prettig leesbaar 
stuk. Klinkt allemaal redelijk. Maar ja, hoe kan je weten of 
het waar is? Bronverwijzingen ontbreken. Bij de  
informatie over wie de site heeft gemaakt staat dat deze 
wordt onderhouden door ‘infoteurs’. De infoteur  
‘funkyfish’ van het betreffende stuk is ‘fervent aquari-
aan’ en weet veel van marketing. Aardig van funkyfish dat 
hij zijn vrije tijd stopt in het schrijven van informatieve 
teksten, maar waar hij zijn kennis vandaan haalt blijft 
onduidelijk. 

 Let op! Veel informatie op internet bevat geen 
controleerbare bronvermeldingen.

De vierde link is van neoweb.nl, een ‘technologieforum’ 
waarvan niet te achterhalen is wie het heeft opgezet 
en waarom. Forumschrijver ‘bashanna’ legt hier uit hoe 
het zit met de klimaatverandering. Bashana: “(….) onze 
lampen, computers, koelkasten, auto’s, boilers, (staal)
fabrieken, kantoren, airco’s etc. etc. etc. ! Die leveren 
vele malen meer warmte aan de omgeving, dan onze eigen 
lichaamswarmte!! Nogal logisch dat het op aarde warmer 
wordt! Tuurlijk verdwijnt een groot deel de ruimte in, 
maar dan nog blijft er een significante verwarming 
aanwezig!” 

 Let op! Internet bevat ook flagrante onzin.
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Het blog van Chris de Meyer achter de derde link ziet 
goed verzorgd uit. Ook hij heeft zijn eigen visie op  
klimaatverandering. De Meyer: “Lobbygroepen zoals 
Greenpeace geven de toon aan. Vaak beschouwt men  
hardnekkige mythes waarvan wetenschappelijk bewezen  
is dat ze foutief zijn, als algemene waarheid.”

Iemand die lekker kritisch is, dat kan nooit kwaad toch? 
Maar waar baseert deze Chris Meyer zich eigenlijk op? 
Het stuk bevat één verwijzing naar een bron: het CATO 
instituut voor ‘liberty, free markets and peace’. 

Guardian journalist Monbiot (2007, 20-43) schetst in zijn 
boek Heat de praktijken van een ‘ontkenningsindustrie’ 
van wetenschappers die hun onderzoeken via allerlei 
omwegen laten financieren door de olie industrie. Deze 
onderzoekers zetten zich af tegen de reguliere  
klimaatwetenschap. Ze proberen daarbij niet eens om met 
serieuze argumenten hun gelijk te halen, maar gebruiken 
populaire argumenten om zoveel mogelijk verwarring te 
zaaien bij een breder publiek. Niet alleen onze  
goedgelovigheid, maar ook onze kritische reflexen kunnen 
misbruikt worden in de strijd om de publieke opinie.

Misschien zijn de aantijgingen van Monbiot niet van 
toepassing op het CATO instituut, maar de naam van het 
instituut suggereert een bepaalde politieke insteek. 

 Let op! Internet is een open democratisch medium, 
waar ook gekleurde of zelfs bewust gemanipuleerde 
informatie te vinden is. 

De tweede verwijzing van Google is naar het Wikipedia 
lemma ‘opwarming van de aarde’. Dat lijkt toch wel een 
geschikt stuk. Feiten en discussie worden op een degelijke 
manier gepresenteerd. Bronnen worden expliciet vermeld. 
Wie er waarom dingen aanpast in dit lemma is keurig 
terug te zien aan de geschiedenis van het lemma. Het is 
dus niet allemaal kommer en kwel met de  
internetinformatie. Maar dat betekent nog niet dat  
Wikipedia altijd kan worden vertrouwd.

 Let op! Internet kent nieuwe methodes om de 
betrouwbaarheid te vergroten, waarvan we moeilijk  
kunnen zeggen hoe goed die werken. 

Nu is natuurlijk de vraag: laat internet het hier afweten, 
of gebruikt deze leerling het medium niet goed? Een meer 
ervaren zoeker zou niet zo’n complete vraag in Google 
invoeren, maar eerder een enkel kernbegrip als  
‘klimaatverandering’. Dat doet de kwaliteit van de  
zoekresultaten vaak goed. Iemand met een beetje kennis 
van het vakgebied aardrijkskunde zou misschien direct 
naar de website van het KNMI gaan, in Nederland toch de 
bekendste autoriteit op dit gebied.

 Let op! Voor een zoeker zonder veel voorkennis over 
een bepaald onderwerp is het moeilijk om de goede  
zoektermen te kiezen en betrouwbare specialisten te 
vinden.



Een docent zou er wellicht voor kiezen om de film An 
Inconvenient Truth van Al Gore te laten zien. De manier 
waarop Gore in deze film uitlegt hoe de opwarming van 
de aarde in elkaar steekt doet denken aan de beste  
leraren die we gehad hebben. Maar is zo’n man met een 
missie wel objectief genoeg om een bijdrage te leve-
ren aan ons onderwijs? Die vraag werd in het Verenigd 
Koninkrijk uitgevochten in een opvallende rechtszaak (NRC 
Handelsblad, 2007; Wikipedia 2008).

De zaak was aangespannen in naam van vader en  
schoolbestuurder Dimmock tegen het Britse Ministerie van 
Onderwijs. Het Ministerie had de film naar alle scholen 
toegestuurd en overtrad daarmee volgens Dimmock de  
Engelse wet die stelt dat het onderwijs niet bedoeld is om 
politieke meningen te verspreiden. Het hof oordeelde dat 
de film op verschillende punten te suggestief zou zijn en 
dat deze alleen onder begeleiding van docenten met aan-
vullende informatie zou moeten worden gepresenteerd. 

De film van Al Gore kan natuurlijk een goed startpunt 
zijn om iets over de opwarming van de aarde te leren 
en een discussie onder leerlingen te starten. Maar er is 
wel steeds meer kritiek op het idee dat het onderwijs 
gebruikt kan worden als een doorgeefluik voor  
bewustwordingsprojecten. 

Het goed inkaderen van dergelijke projecten vraagt veel 
aandacht van de docent. De Onderwijsraad (2008) stelt 
dat de veelheid aan lespakketten en educaties scholen kan 
afleiden van hun hoofddoelen.

In een onderzoek van Cotton (2006) wordt niet zozeer de 
praktische maar meer de principiële kant van dit bewust-
wordingsoffensief ter discussie gesteld. Uit gesprekken 
met verschillende aardrijkskunde leraren bleek dat ze 
allemaal, onafhankelijk van hun eigen opvattingen over 
zorg voor ons milieu, de vrije uitwisseling van ideeën 
en zelfstandige meningsvorming onder leerlingen als het 
hoogste goed zien. Een open discussie is belangrijker dan 
dat de leerlingen doordrongen wordt van de waarheid 

zoals de docent die zelf ziet, aldus de docenten die Cotton 
sprak. Deze zogenaamde deliberatieve curriculumvisie 
past niet goed bij de doelen van informatieaanbieders 
om een duidelijke boodschap ‘goed tussen de oren te 
krijgen’.

 Let op! Professionele publiekscommunicatie is vaak 
gericht op het verspreiden van vereenvoudigde of 
zwaar aangezette boodschappen. Dat kan de zelf- 
standige oordeelsvorming van de leerling verstoren.

Deze zes aandachtspunten zijn niet helemaal nieuw, en ze 
zijn ook niet zomaar op te lossen. De betrouwbaarheid 
van informatie kent grenzen. Waar die grenzen liggen 
staat bij allerlei maatschappelijke terreinen ter  
discussie: in de wetenschap, in de politiek en in de 
media. We kunnen op allerlei manieren de kwaliteit van 
het aanbod verbeteren, maar deze betrouwbaarheids-
vraagstukken zullen altijd blijven bestaan. Het is daarom 
belangrijk om leerlingen wat gevoel voor deze  
vraagstukken bij te brengen.
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Informatievaardigheden zijn net  

als lezen, schrijven en rekenen  

vaardigheden die je moet beheersen 

om goed verder te kunnen leren.
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3 Waarom leerlingen zelf informatie laten zoeken?
Informatievaardigheden zijn van belang voor constructivistische en  
instructionistische werkwijzen

De ruimte die er in het curriculum is om leerlingen 
zelfstandig werkstukken en praktische opdrachten te laten 
maken, is ontstaan met de grote vernieuwingsoperaties 
van de jaren negentig: basisvorming, Tweede Fase en de 
leerwegenstructuur in het vmbo.  De omslag die  
ontwikkelaars van deze nieuwe curricula probeerden te 
maken, is kort uit te leggen aan de hand van de  
tegenstelling tussen instructionisme tegenover  
constructivisme (Johnson, 2005). Instructionisme is het 
denkschema dat de ‘gewone’ traditionele manier van  
lesgeven goed omschrijft. Constructivisme is meer een 
thema voor vernieuwers.

Instructionisme Constructivisme

Wat is waar? Objectivisme: 
kennis ligt in de 
wereld buiten, en 
wordt door  
denken in onze 
geest gespiegeld.

Subjectivisme: kennis 
ligt in ons zelf en is 
afhankelijk van onze 
individuele  
ervaringen.

Visie op 
leren

Vaardigheden 
kunnen worden 
opgedeeld in kleine 
subvaardigheden, 
die vervolgens 
ingeslepen moeten 
worden.

Samenhang tussen 
en toepasbaarheid 
van verschillende 
vaardigheden staat 
centraal. Minder  
gestructureerd. Leren 
als proces van indivi-
duele kenniscreatie.

Rolverdeling 
leerling 
docent

Docent staat cen-
traal, de leerling 
is een passieve 
ontvanger van de 
kennis.

Leerling staat centraal 
en is verantwoordelijk 
voor het eigen leer-
proces. De docent 
faciliteert dat proces.

Succes- 
definities

Resultaatgericht, 
toetsbaar.

Procesgericht, motiva-
tie als doel op zich.

Het kan niemand ontgaan zijn dat deze vernieuwingen 
ook aanleiding zijn voor veel maatschappelijk debat. Als 
je tegenwoordig de kranten leest dan lijkt het wel alsof 
het hier gaat om twee kampen die hun beginselen te vuur 
en te zwaard moeten uitvechten. In de praktijk zullen 
alle docenten toch wel iets van allebei de benaderingen 
moeten toepassen om goed les te kunnen geven.

Internet is naar zijn aard een leermiddel om zelfstandig 
mee te werken. Door het combineren van verschillende 
bronnen ontstaat een kennisperspectief dat meer  
subjectief is. Als de leerling zelf gaat zoeken weten we 
qua inhoud niet precies wat deze er inhoudelijk uit haalt, 
dus richten we ons bij het bepalen van de doelen vooral 
op de vaardigheden. Zo past internet uiteindelijk vanzelf 
beter bij de nieuwe constructivistische onderwijsvormen.

Er is ook kritiek op al te zelfstandig internetonderwijs. 
Jardine, Friesen & Clifford (2006) hebben kritiek op 
‘het wat-je-wilt denken’ in het onderwijs. Ict opent een 
wereld aan keuzes en mogelijkheden. Maar hoe weten de 
leerlingen wat ze willen? Wat wil de maatschappij dat 
leerlingen leren? Een normatieve oriëntatie en actieve 
sturing door de docent zijn dan alleen maar extra  
belangrijk. 
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Elstad (2006) beschrijft een bad practice van een Noorse 
Ict-voorhoede school. In de ‘laissez faire’  
computerlokalen van deze school wordt schoolwerk  
constant afgewisseld met patience spelen, muziek  
downloaden, filmtrailers bekijken en andere  
privé-activiteiten. De leraar in zijn rol als begeleider 
verliest zijn basis van autoriteit. Zo ontstaat een situatie 
waarin niemand meer verantwoordelijk is voor wat er 
gaande is op de school.

Al deze kritiek neemt de noodzaak tot het aanleren van 
informatievaardigheden niet weg. De leerling zal later 
leven en werken in een maatschappij waarin informatie 
in overvloed beschikbaar is. Het is daarom belangrijk dat 
leerlingen leren om verantwoord om te gaan met  
digitale informatiebronnen. Onderzoekers spreken 
daarom ook wel van ‘digitale geletterdheid’ (Council for 
Europe, 2005). 

Informatievaardigheden zijn net als lezen, schrijven en 
rekenen vaardigheden die je moet beheersen om goed 
verder te kunnen leren. Het is kennis die toegang  
verschaft tot nog meer kennis. Als in de praktijk blijkt dat 
de kwaliteit van de bronnen die leerlingen gebruiken niet 
goed genoeg is, dan is dat dus niet een reden om internet 
links te laten liggen, maar juist een reden om er meer 
aandacht aan te geven. Informatievaardigheden zullen 
dus ook een plek moeten krijgen in meer traditionele 
lesmethoden.

Een mooi voorbeeld van een meer instructionistische 
aanpak komt van psychologie docent Kelley (Calkins & 
Kelley, 2007). Zijn studenten bestudeerden samen het 
zogenaamde ‘Mozart effect’. In een beroemd psycho- 
logisch onderzoek waar proefpersonen tien minuten 
Mozart sonates luisterden, bleken ze direct daarna 
significant beter in staat om een specifieke IQ test uit te 
voeren. Deze opvallende resultaten groeiden in populaire 
literatuur uit tot allerlei ongefundeerde verhalen over 
het effect van Mozart muziek op concentratie, taal- 
vermogens en algemene intelligentie op de lange termijn.  

In de lessenserie zochten de leerlingen de verschillen uit 
tussen het oorspronkelijke experiment en de ‘door- 
fluister’ versies van het onderzoek. Dit voorbeeld is  
interessant omdat de leerlingen wel zelfstandig werken, 
en ook echt geconfronteerd worden met het verschil  
tussen meer en minder betrouwbare informatie. Het 
onderwerp is goed afgebakend, wat ruimte geeft voor 
discussie tussen de verschillende groepjes. Het is de 
docent die het onderwerp heeft gekozen, en ook de docent 
die duidelijk voor zich heeft wat met deze lessenserie 
bereikt moet worden.
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4 Welke informatie is welkom in het onderwijs?
Verschillende soorten onbetrouwbare informatie

Vanouds laat het onderwijs niet zomaar alle invloeden op 
het curriculum toe. Nationale leerplannen, de redacties 
van schoolboeken, schoolleiding en docenten  
functioneren ieder op hun eigen manier als  
poortwachter om te voorkomen dat leerlingen met  
onbetrouwbare, gekleurde of eenzijdige informatie 
gevoed worden. 

Als leerlingen zelfstandig informatie vergaren zijn ze 
opeens zelf de poortwachter. Hoe kan een leerling het 
verschil ontdekken tussen onbetrouwbare en betrouwbare 
informatie? Er is niet een algemeen antwoord te geven 
op die vraag waarmee alle problemen kunnen worden 
opgelost, maar er is wel een onderscheid te maken tussen 
verschillende soorten ‘verdachte’ informatie.

Commerciële beïnvloeding
Internet staat natuurlijk vol met reclame, maar leerlingen 
hoeven daar niet al te veel mee geconfronteerd te  
worden. Sites die echt voor het onderwijs gemaakt 
worden, zijn vaak reclamevrij. Echt gevaarlijk wordt het 
natuurlijk pas als commerciële informatie en leerstof 
door elkaar heen gaan lopen. Jongeren geloven echt niet 
zomaar in alle boodschappen die ze door alle massamedia 
over zich heen krijgen. Maar ze zijn er ook aan gewend 
dat het in de klas over het algemeen juist loont om 
gewoon de aangeboden informatie over te nemen zonder 
die al te veel te bevragen (Kalmus 2004) 

Commerciële beïnvloeding van het onderwijs is  
gereguleerd in het Convenant Scholen voor primair en  
voortgezet onderwijs en sponsoring (Ministerie van OCW, 
2002). Daar staat onder meer in:

“In lesmaterialen en leermiddelen mag geen (impliciete) 
reclame voorkomen en er mag daarin geen sprake zijn van 
onvolledige of subjectieve informatie. Indien er op een 
andere wijze in schoolverband reclame wordt gemaakt, 
mag dit de leerlingen niet stimuleren tot ongezonde en/of 
gevaarlijke activiteiten, noch mag dit leerlingen  
aanmoedigen om ouders te stimuleren producten of  
diensten af te nemen van de sponsor.”

Dit convenant is met name bedoeld om richting te geven 
aan projecten waar de school zelf ook echt een partner 
in is. Het is natuurlijk veel moeilijker om eisen te stellen 
aan lesmateriaal dat bedrijven op eigen initiatief gratis 
ter beschikking stellen. Het is wel mogelijk om beroep aan 
te tekenen tegen de verspreiding van een bepaald  
lespakket bij de Reclame Code Commissie (RCC). Dat deed 
de Stichting Wakker Dier bij een lespakket van de  
vleessector. Na de uitspraak van de RCC heeft het  
Ministerie een brief naar alle scholen gestuurd waarin 
werd afgeraden het materiaal te gebruiken (Trouw, 2003). 

Veel bedrijven begrijpen overigens zelf ook wel dat 
ze niet serieus genomen worden door docenten als ze 
lespakketten vol met reclame verspreiden. Een uitweg is 
dan bijvoorbeeld het opzetten van een publiek private 
samenwerking zoals technologieplatform jet-net.nl waarin 
scholen met veel grote bedrijven samenwerken. Dat soort 
projecten passen beter onder de noemer ‘educatieve  
communicatie’.  



Educatieve communicatie
We spreken van educatieve communicatie als instellingen 
(bedrijven, overheden of non-gouvermentele  
organisaties) hun eigen professionele communicatieve 
doelstellingen combineren met educatieve doelen. De 
aanbieder legt bewust minder nadruk op zijn eigen  
boodschap, en probeert zo goed mogelijk aan te sluiten 
bij de wensen uit het onderwijs. Dat kan op allerlei  
manieren, maar typisch is het verspreiden van  
lespakketten. Vaak zijn deze pakketten voorzien van een 
uitgebreide docentenhandleiding waarin werkvormen, 
leerdoelen en inbedding in het curriculum worden  
toegelicht.

Uit een studie naar berichtgeving in kranten over  
dergelijke activiteiten (Schravesande 2008) komt het 
volgende beeld naar voren. Er gaan miljoenen om in deze 
sector. Een beperkt aantal aanbieders heeft echt voet aan 
de grond gekregen in het onderwijs. Veel meer  
initiatieven zijn eenmalige projecten om materiaal te 
ontwikkelen, zonder dat er iets bekend is over hoe vaak 
en hoe het materiaal daadwerkelijk gebruikt wordt.

Het gaat over het algemeen om professioneel  
samengestelde informatie die kan helpen om  
nastrevenswaardige doelen te realiseren. De  
onderwerpen die naar voren geschoven worden zijn vaak 
geen onderdeel van het kerncurriculum, maar kunnen daar 
een goede aanvulling op zijn door te voorzien in meer 
thematische informatie of goede keuzeonderwerpen voor 
de leerling. Als een leerling zich bijvoorbeeld verdiept in 
de situatie in een Afrikaans land, en een  
ontwikkelingsorganisatie ondersteunt dat, dan hoeft 
dat op zich niet de objectiviteit van het curriculum te 
schaden. 

Er is een aantal affaires te noemen waar de objectiviteit 
van educatieve communicatie wel ter discussie kwam te 
staan. 

n De Tweede Kamer vroeg de minister van onderwijs om 
in te grijpen nadat stichting Different een lespakket 
verspreid had waarin homoseksualiteit bestempeld 
wordt als ‘psychologische scheefgroei’ (Berg, 2006). De 
minister kon niet meer doen dan haar afkeuring bekend 
maken.

n Naar aanleiding van een lespakket over de Uruzgan 
missie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken  
ontstond een discussie omdat de maatschappelijke  
kritiek op deze missie niet aan bod kwam. Het  
Ministerie verdedigde zich door zich te beroepen op de 
keuzevrijheid van scholen.

n Het lespakket ‘laat je niet gek maken’ van de gemeente 
Amsterdam over de spanningen tussen verschillende  
bevolkingsgroepen leidde tot felle discussies en  
uiteindelijk het aftreden van de verantwoordelijke 
wethouder. Dat kwam ondermeer door deze zin:

  “Helaas zijn er politici die denken dat ze populairder 
worden door heel negatief te zijn over bepaalde  
groepen mensen.”

 De PVV voelde zich aangesproken. Op kamervragen van 
de PVV antwoordde de minister van OCW: 

 “In zijn algemeenheid denk ik dat het niet wenselijk is 
dat overheden lesmateriaal maken waarvan de inhoud 
redelijkerwijs als politiek controversieel beschouwd 
kan worden.”

Dit soort affaires doen het imago van ‘het’ lespakket  
natuurlijk niet veel goed. De kritiek vanuit de politiek 
lijkt er toe te leiden dat initiatieven vanuit de  
overheid zelf veel kritischer bekeken worden  
(Onderwijsraad, 2008). 
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Amateurisme op het participatieve internet
Een andere bedreiging voor de betrouwbaarheid van 
lesmateriaal is van een hele andere aard dan de  
educatieve communicatie. Waar educatieve  
communicatie kan worden gezien als het resultaat van 
toegenomen professionalisering, is deze bedreiging 
vooral het gevolg van amateurisme. 

Op internet leeft een sterke participatieve cultuur. Steeds 
grotere groepen mensen hebben zelf de  
productiemiddelen in handen waarmee ze zelf  
mediaproducten maken, in plaats van als passieve  
consument op te treden. Deze convergentie van consument 
en producent wordt vaak aangeduid met het neologisme 
prosumer.

Op het participatieve internet is alle ruimte voor  
diversiteit, authenticiteit en zeer specialistische kennis. 
Amateurs hebben minder dan professionals de neiging om 
jargon te gebruiken of al te veel nuance aan te brengen, 
waardoor hun teksten vaak juist voor jongeren goed 
toegankelijk zijn. 

De kracht van het participatieve internet komt vooral 
goed naar voren door processen van massale  
samenwerking (Tapscot, 2006). Het meest sprekende  
voorbeeld daarvan is de site Wikipedia, waaraan  
honderden miljoenen mensen hebben bijgedragen.  
Wikipedia is zo opgezet dat mensen niet alleen  
bijdragen leveren, maar ook de bijdragen van andere  
kunnen bekritiseren en verbeteren. De kwaliteit die  
ontstaat door dit proces van samenwerking noemt men 
wel ´the wisdom of the crowd’.

Sommige auteurs wijzen ook op de nadelen van deze  
ontwikkelingen. Keen (2007) betoogt dat de groei van 
deze ‘amateur cultus’ de professionele en betrouwbare 
media verdringt, en daarom moet worden gezien als een 
vorm van cultureel verval. Zijn polemiek biedt niet echt 
een eerlijke afweging van voor- en nadelen maar zet wel 
tot denken aan. We moeten niet vergeten wat  de 

meerwaarde is van professionele redacties of de  
autoriteit van diepingevoerde wetenschappelijke  
specialisten. Ook bleek uit enkele affaires hoe soms ook 
de wikipagina’s gevoelig zijn voor manipulaties van 
belanghebbende die met een specifiek doel voor ogen 
bepaalde teksten aanpassen.

Het is in ieder geval duidelijk dat internet niet alleen 
ruimte biedt aan goed geïnformeerde behulpzame  
kenners, maar ook open staat voor mensen die – bewust 
of niet – klinkklare onzin verkondigen. In de publicatie 
Wat weten we over webwijsheid in het PO en VO 
(Kennisnet 2007) wordt het voorbeeld aangehaald van 
een onderzoeksteam dat een website ontwikkelde waarin 
dieper wordt ingegaan op het leven van de boomoctopus. 
Leerlingen bleken die site zondermeer serieus te nemen. 

Het zou dus niet terecht zijn om de verschillende  
initiatieven op het participatieve internet over één kam 
te scheren. Veelbezochte wikipediapagina’s zijn vele 
malen betrouwbaarder dan de eerste de beste bijdrage 
op een forum. Het is zaak dat de leerling zich een beeld 
kan vormen van de manier waarop de bronnen die hij 
gebruikt tot stand zijn gekomen. 
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5 Onderzoek naar zoekgedrag
Zelfstandig zoeken en zelfstandig verdwalen

Er is relatief veel onderzoek gedaan naar het  
zoekgedrag van leerlingen. Er zijn verschillende  
methoden om dat soort onderzoek te doen. De snelste  
methode is het eenvoudigweg ondervragen van leerlingen 
en docenten met vragenlijsten of focusgroepen.  
Leerlingen zijn ook te observeren door naast ze te gaan 
zitten bij het uitvoeren van zoektaken, en ze dan te laten 
vertellen over hun overwegingen. In andere onderzoeken 
wordt aan de hand van de computerlogboeken gemeten 
hoe lang de leerling met wat voor soort taken bezig is. 
Met geavanceerde technieken kunnen zelfs de  
oogbewegingen van de leerlingen gevolgd worden zodat  
onderzoekers kunnen vaststellen hoelang ze waar naar 
kijken.

Uit de verschillende onderzoeken kunnen we onderstaande 
karakteristiek van de zoekende leerling samenstellen. De 
karakteristiek is een optelsom van uiteenlopende  
onderzoeksvragen, waarin verschillende soorten groepen 
met uiteenlopende leeftijden onderzocht werden. De 
selectie van conclusies kan dus niet doorgaan voor een  
afgewogen representatief beeld. Maar het geeft een  
indruk van waar de problemen in de praktijk kunnen  
liggen.

Zoeken hoef je niet te leren
Leerlingen vinden dat je zoeken het beste leert door 
het gewoon te doen. Als ze al hulp vragen is het aan een 
medeleerling of soms een bibliotheekmedewerker, maar 
zeker niet aan een leraar (Lubans, 1998)

Dit is een zogenaamde “heatmap”. Zo’n plaatje wordt  
gemaakt met oog-fixatie onderzoek. De rode vlekken 
geven de plekken aan waar de proefpersoon het langste 
naar kijkt. Zo krijgen onderzoekers meer inzicht in bij-
voorbeeld zoekgedrag. (beeld: Stichting Kennisnet)



Docenten snappen het wel, maar dragen het niet over 
Ondanks niveauverschillen zijn docenten zelf voldoende 
vaardig in het vinden en zorgvuldig evalueren van de 
waarde van informatie. Maar ze lijken er zich niet echt  
op te richten en er niet echt in te slagen om die vaardig-
heden ook actief over te brengen op leerlingen (Merchant 
& Hepworth, 2002).

Google is het internet
Leerlingen zien internet als één grote brok informatie 
met Google als voorpagina, en begrijpen niet dat er ook 
andere wegen zijn naar gespecialiseerde  
deelverzamelingen. Ze maken weinig gebruik van  
specifieke bibliotheek- of onderwijsportals (OCLC, 2005). 

Zoekers lezen niet 
Gebruikers bekijken op sites met academische content 
vaak maar twee of drie pagina’s en klikken enorm snel 
door. Ze besteden veel tijd aan navigeren en zoeken, 
ongeveer net zoveel tijd als aan het daadwerkelijk lezen 
van content (CIBER, 2008).

Zoeken is verzamelen
Gebruikers vertonen veel ‘eekhoorntjesgedrag’. Ze  
downloaden snel heel veel informatie alsof er ooit nog 
een lange winter komt waarin ze al die stukken gaan 
lezen. Studenten printen stukken ook als ze die nog maar 
zeer globaal bekeken hebben (CIBER ,2008).

Het taalvermogen van de leerlingen schiet te kort
Leerlingen lijken weinig oog te hebben voor het effect 
dat spelling, grammatica en zinsopbouw hebben op het 
zoekresultaat. Het eenvoudigweg intikken van een vraag 
in plaats van een kernbegrip is heel gebruikelijk  
(CIBER, 2008).

Verschillende informatiegenres worden niet herkend
Leerlingen zoeken een antwoord op hun vraag, en het 
kan ze niet zoveel schelen uit wat voor soort bron dat 
antwoord komt (Abram, 2004).

Betrouwbaarheid wordt niet actief geëvalueerd.
Als gebruikers de betrouwbaarheid van een internetsite 
moeten beoordelen kijken ze vooral naar oppervlakkige 
kenmerken als navigatie en vormgeving. (CIBER, 2008) 
Toegankelijkheid van de informatie is in de praktijk 
belangrijker dan betrouwbaarheid (Burton en Chadwick, 
2000).

Degelijk evalueren is vaak onmogelijk
Het ligt vaak niet aan de leerling als informatie over 
auteur en publicatiedatum in de literatuurlijst ontbreken. 
Ook voor ervaren zoekers blijken die gegevens vaak  
onmogelijk te achterhalen (Grimes & Boening, 2001).

16



Wat voor bronnen gebruiken  

leerlingen in de praktijk?
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6 Onderzoek naar bronverwijzingen
Wat voor bronnen gebruiken leerlingen in de praktijk?

In het informatieaanbod kan allerlei materiaal  
teruggevonden worden dat om verschillende redenen 
tekort schiet. Maar zolang dat aanbod niet gebruikt wordt 
is dat niet echt een probleem voor het onderwijs. De  
manier waarop leerlingen informatie selecteren is verre 
van ideaal, maar betekent dat echt dat de  
bronnen die ze er uit pikken niet goed zijn? Om die vraag 
te beantwoorden moeten we kijken naar de daadwerkelijk 
in werkstukken gebruikte bronnen. In het hier  
gepresenteerde onderzoek (afgeleid uit Schravesande, 
2008) zijn de bronverwijzingen uit werkstukken van 
Tweede Fase leerlingen bestudeerd om een beter beeld te 
ontwikkelen van de soorten materialen die echt in  
werkstukken terecht komen.

Voor het onderzoek zijn 135 werkstukken verzameld van 
95 leerlingen op twee verschillende scholen. Daarbij zijn 
914 bronverwijzingen onderzocht. Meer dan 70% van de 
genoemde bronnen bestond uit internetverwijzingen. De 
bibliotheek wordt door bijna de helft van de leerlingen 
nog wel gebruikt, maar bijna alle leerlingen gebruiken 
internet.

De gebruikte bronnen zijn onderverdeeld in verschillende 
genres, en die genres weer in verschillende hoofd 
categorieën (zie figuur 1). Een indeling in genres is een 
manier om ordening aan te brengen in een zeer  
uiteenlopende verzameling media. Zo’n ordening is op 
verschillende manieren te maken. In dit genreschema ligt 
in ieder geval de nadruk op de inhoud, en niet op de  
drager. Of de leerling een nieuwsbericht uit de krant 
knipt of terugvindt op de website van die krant, dat 
maakt voor de kwaliteit van het werkstuk niet veel uit.

In de bronnen is een globale tweedeling te benoemen. De 
rechter helft van het cirkeldiagram bestaat uit primair 
kennisgeoriënteerde leerstof: onderwijs, kennis en  
wetenschap en naslag. De andere helft is meer  
maatschappelijk georiënteerd: nieuwsmedia,  
communicatie en kunst.

Al het materiaal dat op de één of andere manier voor of 
binnen het onderwijs is ontwikkeld is ondergebracht in 
de eerste hoofdcategorie ‘onderwijs’. Het marktaandeel 
voor ‘educatieve communicatie’ initiatieven is zo’n 7%. 
Dat is aanzienlijk lager dan het aandeel van 19% in de 
hoofdcategorie communicatie, waar we professionele 
informatiebronnen vinden die niet specifiek voor de 
leerling bedoeld zijn. Het lijkt er op dat de  
werkstukschrijvende leerling zelf de aanbieders wel 
opzoekt maar geen gemakkelijk ‘target’ is.
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Kunst 1%

Over kunst 2%

Zoekmachines 1%
Portalsites 1%

Homepages 7%

Officiële documenten 2%

Voorlichting 8%

Reclame 3%  

Persoonlijk 2%

Vakbladen 2%

Opinie en debat 3%

Nieuws 16%

Encyclopedieën 1%

Atlassen 1%

Historische bronnen 3%

Wikipedia9%

Woordenboeken 0%

Nieuwe media
 naslag 1%  

Algemeen  
informatief 9%

Populair
wetenschappelijke
publicaties 12% 

Wetenschappelijke
publicaties 2% 

Werk van een
andere leerling 4%

Aanvullend 
onderwijsmateriaal 7%

Schoolboeken 4%

 

naslag
14%

  communicatie
19%

kunst 3%%%%%3

s 

ijs

zoeken 3%

onderw
14%

kenni en
wetenschap

24%
nieuwsmedia

23%

Figuur 1: Onderverdeling in genres van 914 bronnen die genoemd worden in 135 werkstukken van tweede fase  
werkstukken (bron: Schravesande 2008).

Een niet verwaarloosbaar deel van de bronnen valt in 
genres die ronduit onbetrouwbaar zijn. Zo is 4% van de 
bronnen werk van een andere leerling, 3% reclame en 7% 
verder ongespecificeerde homepages.

Wikipedia, één enkele organisatie, vormt een genre op 
zich met een aandeel van 9%. De traditionele encyclope-
die wordt niet veel meer gebruikt.

Er is een relatief grote groep ingedeeld onder ‘algemeen 
informatief’, een groep sites waarvan de bedoeling, opzet 
en afzender niet goed onder één noemer te brengen zijn. 
Het gaat vaak om particuliere internetsites, die rond een 
specifiek thema’s informatie bieden die in veel gevallen 
nogal triviaal is. 
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7 Verbeteringen in de klas
Verschillende didactische benaderingen

De school is uiteindelijk altijd verantwoordelijk voor het 
curriculum. De kwaliteit van het leerstofaanbod verdient 
dus zorg en aandacht, juist ook als leerlingen dat aanbod 
zelfstandig verzamelen. De leerling heeft daarbij hulp 
van de docent nodig, zoveel wordt wel duidelijk uit de 
voorgaande hoofdstukken.

Welke concrete aanpak bij het aanleren van informa-
tievaardigheden het beste werkt, daarover kan het 
beschikbare onderzoek niet zo veel vertellen. 

Geïsoleerde 
benadering

In deze benadering worden vakoverstijgende vaardigheden geïsoleerd van de vakinhoud aangeleerd. Zo geven 
in veel scholen ook mediathecarissen les in de mogelijkheden van nieuwe media.

Procedurele 
benadering

Bij een procedurele benadering gaat het erom dat leerlingen leren om bij het uitwerken van een informatie-
vraag volgens algemene procedures te handelen. Denk daarbij aan stappenplannen voor een goed onderzoek  
of lijstjes met standaard evaluatiecriteria (zie bijvoorbeeld Veen, 2005). Dergelijke procedures kunnen  
aangeleerd worden binnen een specifiek vak, maar zijn dan vaak ook in andere vakken toepasbaar.

Geïntegreerde 
benadering

De geïntegreerde benadering past goed bij het principe van rich presentation. Dat principe leert ons dat 
juist abstracte begrippen vragen om concrete breed uitgewerkte voorbeelden uit een specifiek vakgebied. Zo 
hebben we in hoofdstuk 1 de opwarming van de aarde gekozen als een geschikt thema om iets uit te leggen 
over de betrouwbaarheid van internetbronnen. Niet alleen bij de procedurele benadering, maar ook bij zo’n 
geïntegreerde benadering lijken leerlingen de aangeleerde vaardigheden goed toe te kunnen passen bij 
andere vakken (Walraven, 2008).

Impliciete 
benadering

Informatievaardigheden hoeven niet altijd expliciet aan de orde te komen om er iets over te leren. Informa-
tievaardigheden worden verdiept bij iedere les waar verschillende soorten bronnen worden gebruikt, en van 
de leerling wordt gevraagd die verschillende bronnen te beoordelen, combineren of vergelijken. Dat kan ook 
prima als de docent die bronnen zelf heeft gekozen.

Wat een succesvolle aanpak is hangt helemaal af van de 
doelen die een school zichzelf stelt. Hieronder worden 
een aantal verschillende wegen geschetst die kunnen 
helpen bij het bepalen van een eigen aanpak.

Vaardigheden een plek geven in het curriculum
Informatievaardigheden kunnen op verschillende niveaus 
aan de orde komen in het onderwijs. In het onderstaande 
schema worden vier  benaderingen kort uitgewerkt.
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Eisen stellen aan planningsformulieren 
en literatuurlijsten
In situaties waarin leerlingen zelfstandig een onderwerp 
kiezen en daar zelf bronnen bij zoeken, is het niet altijd 
makkelijk om nog sturing te geven. Om de dialoog met 
de leerling over de betrouwbaarheid van zijn bronnen 
mogelijk te maken, kunnen eisen worden gesteld aan de 
planningsformulieren en aan het werkstuk zelf.

Planningsformulieren zullen de leerling vaak vragen 
om een concrete onderzoeksvraag te formuleren. Het 
kan helpen om de leerlingen ook te laten noteren welke 
zoektermen ze zouden willen gebruiken, en om ze te laten 
noteren bij welke informatieverschaffende instellingen 
ze betrouwbare bronnen denken te kunnen vinden. Als 
de leerling daar zelf niet goed uitkomt kan een docent ze 
goed op weg helpen.

De bronverwijzingen van leerlingen beperken zich vaak 
tot een enkel internetadres. Dat is gemakkelijk te  
verbeteren. Door duidelijke basiseisen aan de  
literatuurlijsten te stellen wordt de leerling gedwongen 
om bewust vier zeer basale vragen op te lossen:
n Hoe heet de publicatie waar deze informatie uitkomt?
n Is dit gepubliceerd in een medium (tijdschrift, krant, 

boek) dat over het algemeen betrouwbaar is?
n Is het duidelijk wie dit geschreven heeft?
n Hoe oud is deze informatie?

Het is niet gezegd dat deze informatie altijd voorhanden 
is. Het is dan mogelijk om een ‘laat zien of leg uit’ beleid 
te voeren. Als de basisinformatie niet compleet is, moet 
de leerling in de literatuurlijst kort toelichten waarom de 
bron toch gebruikt is. 

Sommige docenten leggen ook concrete quota op. Ze 
vragen dan bijvoorbeeld om tenminste vier oerdegelijke 
bronnen. Leerlingen mogen die dan naar eigen behoefte 
met eenvoudiger materiaal aanvullen. 

Selectie of discussie als doel
Er zit een paradox in het hele denken over informatie-
vaardigheden die tot verwarring kan leiden. De instructie 
rond de betrouwbaarheid van internetbronnen is  
natuurlijk bedoeld om het gebruik van onbetrouwbare 
bronnen terug te dringen. Vanuit dat oogpunt is de  
leerling vaardig als hij scherpe selecties maakt en alleen 
betrouwbare informatie gebruikt. 

Tegelijkertijd is het voor leerlingen moeilijk om een 
goed gevoel te ontwikkelen voor betrouwbare bronnen 
als ze nooit met minder betrouwbare bronnen worden 
geconfronteerd. Leerlingen moeten een zekere resistentie 
opbouwen. 

Daarnaast: ook bronnen die in wetenschappelijke zin niet 
betrouwbaar zijn, kunnen een belangrijke  
maatschappelijke functie hebben. Denk bijvoorbeeld aan 
de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. De 
instructie moet dan gericht zijn op het begrijpen van de 
context waarbinnen die informatie wordt aangeboden. 
Betrouwbaarheid is dan meer een discussiepunt dan een 
selectiecriterium.

Om de discussie over de betrouwbaarheid te onder-
steunen is met name de basis communicatietheorie een 
bruikbare kapstok. Die theorie omschrijft  
communicatie in termen van een afzender, een boodschap 
en een ontvanger. De belangrijkste kritische vragen zijn 
op te hangen aan dit schema:
n Wie biedt deze informatie aan en wat voor belangen 

heeft deze aanbieder?
n Welke specifieke boodschappen staan hier in, en hoe 

hangen die samen met de belangen van de aanbieder? 
n Voor wie is deze boodschap bedoeld?
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Een tweede kapstok om de discussie over betrouwbaar-
heid te voeren is om informatie op te vatten als  
onderdeel van een debat. Een bepaalde opvatting kan een 
waardevolle bijdrage aan een debat zijn, zonder dat die 
opvatting perse de enige mogelijke waarheid vertegen-
woordigt. Analysevragen zijn dan:
n Wat zijn voorafgaande stellingen in dit debat waar 

deze bijdrage op reageert?
n Om wat voor soort debat gaat het? Wetenschappelijk, 

maatschappelijk, politiek, esthetisch?
n Kunnen we feiten en meningen onderscheiden in deze 

bijdrage?

Dit zijn allemaal al behoorlijk ingewikkelde vragen. Voor 
veel groepen zal het nodig zijn om het wat eenvoudiger in 
te steken, maar we kunnen ook nog veel geavanceerdere 
analysekaders gebruiken. Het aanleren van informatie- 
vaardigheden is een langdurig ontwikkelingsproces  
waarbij de leerling steeds genuanceerder leert kijken 
naar de waarde van de beschikbare informatie. Die 
vaardigheden zullen alleen maar verder verdiept worden 
in het hoger onderwijs, en zijn een belangrijke sleutel om 
goed te kunnen functioneren als werknemer en burger.

Voor wie meer wil weten:

n Initiatieven rond mediawijsheid
 De overheid voert gericht beleid om initiatieven rond 

mediawijsheid te ondersteunen vanuit het  
expertisecentrum mediawijsheid.

 www.mediawijsheidexpertisecentrum.nl

 Het thema informatievaardigheden zoals besproken in 
deze publicatie is maar één van de thema’s die onder 
mediawijsheid gerekend worden. Maar de verschillende 
thema’s hebben wel weer op allerlei manieren met el-
kaar te maken. Dat is op de mediawijsheidkaart handig 
in beeld gebracht.

 www.mediawijsheidkaart.nl

 Op de mediawijsheid portal van Kennisnet wordt op een 
overzichtelijke manier uitgelegd wat mediawijsheid is. 
De site belicht vooral initiatieven die voor docenten 
direct bruikbaar zijn

 mediawijsheid.kennisnet.nl

 De site medialessen biedt een breed overzicht van  
lespakketten rond mediawijsheid. Veel van het aanbod 
is voor het primair onderwijs.

 www.medialessen.nl 

n Wetenschappelijk onderzoek
 Kennisnet houdt op haar website een overzicht bij van 

relevant wetenschappelijk onderzoek. Een aantal  
onderzoeken sluit direct aan bij het thema van deze 
publicatie. 

 onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken

 Amber Walraven gaat in haar proefschrift diep in op de 
verschillende instructiemethoden voor  
informatievaardigheden.

 Walraven, A. (2008). Becoming a critical websearcher, 
Effects of instruction to foster transfer. Proefschrift 
Open Universiteit Nederland.
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 De bundel Door de bomen het bos van het Ruud de Moor 
centrum gaat dieper in op de noodzaak om informatie-
vaardigheden in het curriculum te verwerken. 

 Veen, M. van (2005). Door de bomen het bos: informa-
tievaardigheden in het onderwijs. Amsterdam: Ruud de 
Moor Centrum.

 De literatuurstudie van Kuiper, Volman & Terwel biedt 
een waardevol overzicht van bestaand onderzoek. 
Helaas niet gratis beschikbaar via internet, maar een 
Engelse versie komt terug in het proefschrift dat wel 
via de site van Kennisnet te vinden is. 

 - Kuiper, E., Volman, M. & Terwel, J. (2004). Internet als 
 informatiebron in het onderwijs: Een verkenning van 
 de literatuur. Pedagogische Studiën, 81:6, 
 pp. 423-443.

 - Kuiper, E.J., (2007) Teaching Web literacy in primary
 education. Amsterdam: Vrije Universiteit.

n De betrouwbaarheid van journalistiek
 In de dagbladpers is veel discussie over de  

betrouwbaarheid van de eigen berichtgeving. In het  
populair geworden boek Het zijn net mensen legt
voormalig Midden Oosten verslaggever Joris Luyendijk 
uit hoe onmogelijk het soms is om op een betrouwbare 
manier verslag te doen van ontwikkelingen in die regio. 
In de bundel Het maakbare nieuws reageren collega 
journalisten op zijn aantijgingen. 

 - Luyendijk, J. (2006). Het zijn net mensen, beelden uit 
 het Midden Oosten. Amsterdam: Podium.

 - Hoogstraten, M. & Jinek, E. (2008). Het maakbare 
 nieuws - antwoord op Joris Luyendijk - buitenland- 
 correspondenten over hun werk. Amsterdam: Balans.

 Stichting Krant in de Klas kan docenten helpen om 
gratis kranten te verkrijgen voor gebruik in de klas, en 
biedt daarnaast verschillende lespakketten die helpen 
om de werkwijze van journalisten beter te begrijpen.
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