
 
 
Stand van zaken project Integreren van kritisch Internetgebruik in de onderbouw 
van het VWO: Docenten als ontwerpers en uitvoerders. 
 
Activiteiten 1e onderzoeksjaar 
Op basis van literatuur, en eerder gedaan onderzoek is een eerste versie van een 
instrument voor het meten van informatievaardigheden ontworpen. 
Dit instrument is in twee bacheloronderzoeken geëvalueerd. Resultaten gaven aan dat het 
instrument een valide beeld geeft van een zoekproces op Internet, en dat de ingezette tool 
voor het beoordelen van informatie een goede afspiegeling is van de beoordelingen die 
proefpersonen maken bij het zoeken naar informatie. Proefpersonen in deze kleine 
experimenten behoorden echter niet tot de beoogde doelgroep van het instrument. 
 
Met 4 experts is het instrument geëvalueerd. Dit zijn experts op het gebied van onderzoek 
naar informatievaardigheden, en een informatiespecialist van de Universiteitsbibliotheek. 
Aan de hand van opmerkingen uit deze expertevaluaties zijn wijzigingen gemaakt in het 
instrument. Het instrument is daarna nogmaals voorgelegd aan de experts, en hieruit 
volgden nog enkele opmerkingen over of de doelgroep het instrument op deze manier zou 
begrijpen. 
 
Daarom is met 6 proefpersonen uit de doelgroep een walkthrough gehouden om te 
achterhalen of de aanwijzingen, en de opdrachten duidelijk waren. Opmerkingen van de 
doelgroep gingen vooral over de lengte van de teksten bij de uitleg. Deze opmerkingen 
zullen binnenkort verwerkt worden in het instrument. 
 
 
Voornemens 2e onderzoeksjaar 
Vervolgens wordt in november / december 2010 bij een aantal klassen zowel het 
instrument als een gevalideerde vragenlijst over informatievaardigheden afgenomen, 
zodat kan worden vast gesteld of het instrument inderdaad meet wat het moet meten. 
 
Vervolgens worden zoveel mogelijk docenten in Nederland benaderd om zelf de meting 
te doen, zodat we in kaart kunnen brengen hoe goed docenten zelf zijn op Internet. Deze 
meting gebeurt online, en de gegevens kunnen gedurende enkele maanden verzameld 
worden. Docenten kunnen zelf bepalen of en wanneer ze deel willen nemen aan dit 
onderzoek.  
 
Tegelijkertijd (maart/april 2011) starten we met de docentenontwerpteams voor studie 2. 
Het ontwerpen van lessen. Verschillende contacten met scholen zijn al gelegd, en 
verschillende scholen hebben interesse getoond. Op 1 school is een ontwerpteam zo goed 
als rond. 
 
In oktober 2011 is gestart met het voorbereiden van de ondersteuning van de 
ontwerpteams. Dit gebeurt dmv literatuuronderzoek. 
 



Neveneffecten 
Aardig om op te merken: het instrument is voorgelegd aan bibliotheekmedewerkers van 
verschillende UB’s in Nederland en zij zien in (een aangepaste versie voor het HO) het 
instrument een goede mogelijkheid om vaardigheden van studenten te toetsen. Hiervoor 
is een Surftender aangevraagd (na toestemming van Kennisnet hiervoor). Het is nu nog 
niet bekend of we de tender toegewezen krijgen. Op 1 november krijgen we te horen 
welk advies er is uitgebracht aan SURF.  
 
Ook collega’s van de Unversiteit Gent, die bezig zijn met het meten van digitale 
vaardigheden (breder dan alleen informatievaardigheden) waren onder de indruk en 
zouden graag met dit instrument, enkele onderzoeken, samen met mij, doen. Er zijn 
hierover nog geen concrete afspraken gemaakt. 
 
 
Planning en status 
 
Activiteit Maand Status 
Jaar 1   
Literatuurstudie 
 

1-3 Afgerond 

Ontwerpen en testen meetinstrument 
 

4-7 Lopend, afronding 
december/januari 

Deelnemers werven 
 

4-7 Lopend 

Studie 1: data verzameling en 
verwerken 

 

7-12 Studie 1 (docenten 
testen), gaat online 
gebeuren en kan, om 
veel deelnemers de 
gelegenheid te geven 
de online meting te 
doen, gedurende een 
lange tijd doorgaan. 
Het artikel hier voor 
zou ik willen uitstellen. 
Ipv daarvan schrijf ik 
nu een artikel over het 
ontwerp en de validatie 
van het instrument 

Jaar 2   
Rapportage: wetenschappelijk artikel 

en vakpublicatie 
 

13-14 Loopt, ontwerp en 
expertevaluaties 
gedaan, validatie volgt, 
en dan artikel afronden. 
Verwachting: 
jan/februari indienen. 

Opzet studie 2: docententeams werven 13-14 Loopt: op een 



 workshop 
informatievaardigheden 
15 okt. j.l. aantal 
enthousiaste reacties, 
veel mensen die het op 
hun school willen 
voorstellen om mee te 
doen. 1 ontwerpteam al 
zo goed als zeker rond. 

Workshop voor docenten ontwikkelen 
 

15  

Studie 2:Ontwerpen en implementeren 
van lessen door docententeams 

 

16-21  

Dataverwerking 22-23  
Jaar 3   
Rapportage: wetenschappelijk artikel 
 

24-25  

Opzet studie 3: docententeams werven 
 

24-25  

Ondersteuning voor docententeams 
ontwikkelen 

 

25-27  

Studie 3: Ontwerpen en 
implementeren van lessen door 
docententeams 

 

28-33  

Dataverwerking 34-35  
Rapportage: wetenschappelijk artikel 

en vakpublicatie 
 

36-37  

 
 
Gedetailleerde planning komende maanden: 
Okt/ nov 2010 (maand  13/14) Kleine aanpassingen instrument nav doelgroep evaluatie 
Nov/ dec 2010 (maand 14/15)Validatie met liefst 3-5 klassen. Contacten hiervoor zijn 
gelegd. Hopelijk nog voor de Kerst, anders vlak erna. 
Jan/ feb 2011 (maand 16/17) Artikelen over ontwerp en validatie afronden  
Nov-feb 2011 (maand 14-17) Voorbereiden ontwerptraject, ontwerpteams samenstellen. 
 
 


