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SUMMARY  
 

 
This master thesis in educational science addresses issues of the credibility of 
information sources used in student papers. This issue is investigated in the 
Dutch upper-secondary education. Students writing papers is a relative new 
practice that is strongly endorsed under the 1996 ‘Tweede Fase’ reform of the 
formal curriculum.  
 
For this study student papers (n=135) were collected in two different 
secondary schools. Students (n=95) responded to questions concerning the 
sources they used for their papers. From these student papers a database of 
citations of the source (n=914) was collected. Of these citations 70% included 
a URL, which is a proxy for the use of the internet as a citation source. 
 
All citations were categorized in 24 genres and 9 types of information 
providers. In this study, credibility is defined as a three-factor concept, of 
scientific reliability, independency and accountability. The categories genre 
and type of information provider were scored on these three dimensions. This 
way a combined score for credibility for every source was deduced. The 
results indicate that 38% of the sources used has a possible lack of scientific 
reliability, 25% comes from a provider with limited independency and 25% 
lacks accountability structures. 
 
Credibility, the way it is conceptualised in this study, seems to have a 
negative effect on the mark the teacher will grant the paper. The scientific 
reliability of the source correlates negatively with the probability that this 
source belongs to a paper with a high mark, α=0.01 in a Spearman test. The 
combined credibility indicated a negative relation, but not significantly so 
(α=0.05). A statistically more correct binominal test matching comparative 
student papers also indicates that the student papers with the higher 
combined credibility score tend to get lower teacher marks (α=0.05). These 
results are contrary to the expected positive relationship.  
 
These empirical findings are discussed in relation to different issues in the 
educational context. Is there any influence of the formal curriculum on these 
processes? How does the rise of the internet change these learning processes? 
How strong is the influence of third parties producing free content, such as 
companies, governments and NGOs? How is the growing accessibility of 
amateur content changing information structures? Are students skilled 
enough to find the right sources?  
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VOORWOORD  
 

 
"Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we 
have lost in information?" 
 
T.S. Elliot (1888-1965) 

 
Deze vraag – of is het een verzuchting? – van Elliot, dient als motto voor 
dit werk omdat de transformatieproblemen die we in deze studie 
bespreken er zo eloquent in worden verwoord. Leerlingen verwerken 
grote hoeveelheden informatie, ook nieuwe soorten informatie die op vele 
nieuwe manieren op ze af komt. Het is moeilijk om te begrijpen hoe ze uit 
al die dynamiek kennis ontwikkelen. En hoe ontstaan in die nieuwe 
informatieomgeving de diepe inzichten die we wijsheid noemen? 

 
Het citaat levert ook een goede reflectieve vraag voor iedereen die net een 
onderzoek heeft afgerond. Wat is de winst in termen van informatie, 
kennis en wijsheid? Dat is dan nu aan de lezer om te beoordelen.  

 
Een jaar geleden wees Sanderijn Cels me op de controverse rond het 
Uruzgan lespakket (zie hoofdstuk 3). Een eerste discussie over deze 
controverse leverde een aantal startvragen op voor deze scriptie. Het 
commentaar van afstudeercoördinator Peter Karstanje heeft erg geholpen 
om een eerste onderzoeksopzet te formuleren. 
 
De studie is uitgewerkt zijn verder uitgewerkt in samenspraak met 
Alphons ten Brummelhuis van Stichting Kennisnet ICT op School. In het 
kader van een stagesamenwerking heeft hij het onderzoek begeleiding 
geboden.  

 
Familie, vrienden en collega’s bij Kennisnet hebben geholpen met 
verschillende kritische vragen bij de opzet, en hebben zich ook laten lenen 
voor het proefonderzoek. Al deze feedback was erg stimulerend en heeft 
veel bijgedragen aan de kwaliteit van het onderzoek. 
 
Deze scriptie gaf me de gelegenheid om rond te kijken op twee middelbare 
scholen. De schoolleiders en docenten wil ik bedanken voor hun flexibele 
en geïnteresseerde opstelling, de leerlingen met hun geduldige en 
behulpzame medewerking.  

 
Ten slotte wil ik dr. Metin Alkan bedanken, mijn begeleider aan de UvA, 
die altijd inhoudelijk betrokken was bij het onderwerp en me meer eerbied 
voor wetenschappelijke conventies heeft bijgebracht.  
 
 
Juli 2008, Edwin Schravesande 
 
 



5 

INHOUD  
 

 
 
Summary ................................................................................................................................. 3 
 
Voorwoord .............................................................................................................................. 4 
 
Inhoud...................................................................................................................................... 5 
 
 
Hoofdstuk 1: Inleiding......................................................................................................... 9 

1.1. Vraagstelling ....................................................................................................... 9 
1.2. Aanleidingen en context.................................................................................. 10 
1.4. Literatuur........................................................................................................... 13 
1.5. Methoden van onderzoek ............................................................................... 13 
1.6. Leeswijzer .......................................................................................................... 14 

 

 

Literatuuronderzoek 
 
Hoofdstuk 2: Curriculumcontext...................................................................................... 15 

2.1. Inleiding............................................................................................................. 15 
2.2. De Tweede Fase: instructionisme versus constructivisme ......................... 15 
2.3. Kritiek op constructivisme.............................................................................. 17 
2.4. ICT en mediawijsheid ...................................................................................... 18 
2.5. Conclusies curriculumperspectieven ............................................................ 19 

 
 
Hoofdstuk 3: Onbetrouwbaarheid in het informatieaanbod ..................................... 21 

3.1. Inleiding............................................................................................................. 21 
3.2. Educatieve communicatie ............................................................................... 21 
3.3. Casuïstiek controversiële zaken educatieve communicatie ....................... 24 
3.4. Onbetrouwbaarheid van het participatieve internet................................... 29 

 
 
Hoofdstuk 4: Onderzoeksbasis internet en informatievaardigheden ...................... 33 

4.1. Inleiding............................................................................................................. 33 
4.2. Informatievaardigheden.................................................................................. 33 
4.3. De rolverdeling tussen leerling en docent .................................................... 34 
4.4. Waargenomen zoekgedrag ............................................................................. 36 
4.5. Evaluatiegedrag................................................................................................ 37 
4.5. Conclusies informatievaardigheden.............................................................. 38 

 
 
Hoofdstuk 5. Onderzoek naar bronmateriaal................................................................ 39 

5.1. Inleiding............................................................................................................. 39 
5.2. Researchbase citatiegedrag ............................................................................. 39 
5.3. Betrouwbaarheid .............................................................................................. 40 



6 

 
 

 

Empirisch onderzoek 

 
Hoofdstuk 6. onderzoeksopzet......................................................................................... 43 

6.1. Inleiding............................................................................................................. 43 
6.2. Aansluiting op en modificatie van vergelijkbaar onderzoek..................... 43 
6.3. Onderzoeksobjecten......................................................................................... 44 
6.4. De constructie van het genreschema ............................................................. 46 
6.5. Dataverzameling .............................................................................................. 47 
6.6. Dataverwerking................................................................................................ 47 
6.7. Betrouwbaarheidsscore en toetsende statistiek ........................................... 50 

 
 

Hoofdstuk 7: Onderzoeksresultaten................................................................................ 53 
7.1.Verzamelmethodes............................................................................................ 53 
7.2. Aanbieders......................................................................................................... 53 
7.3. Genres ................................................................................................................ 55 
7.4. Betrouwbaarheid als voorspeller van het oordeel van de leraar............... 58 

 
 
Hoofdstuk 8: Conclusies en discussie ............................................................................. 60 

8.1. Conclusies.......................................................................................................... 60 
8.2. Discussie ............................................................................................................ 62 

 
 

Literatuurlijst 

 
Artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften ..................................................... 64 
Wetenschappelijke en populair wetenschappelijke boeken.............................. 65 
Politiek bestuurlijke studies en rapporten........................................................... 66 
Artikelen uit dag- en weekbladen......................................................................... 67 
Lesmateriaal ............................................................................................................. 70 
Ongepubliceerde artikelen..................................................................................... 70 
Overigen ................................................................................................................... 71 

 
 

Bijlagen 
 

Bijlage 1: Toelichting voor scholen (bij wervingsbrief) ..................................... 72 
Bijlage 2: Instructiebrief voor de leerlingen........................................................ 74 
Bijlage 3: genreschema tbv proefonderzoek....................................................... 75 
Bijlage 4: genreschema tbv definitieve onderzoek............................................. 76 
Bijlage 5: onderzoeksinstructie ............................................................................. 77 
Bijlage 6: internetvragenlijst.................................................................................. 78 



7 

Bijlage 7: Werkstukkenpopulatie ......................................................................... 82 
Bijlage 8: Bronnenpopulatie .................................................................................. 87 
Bijlage 9: omschrijvingen per aanbieder ............................................................. 91 
Bijlage 10: omschrijvingen per genre................................................................... 96 
Bijlage 11: betrouwbaarheidsscores ................................................................... 107 
 

Figuren 
 

 

Figuur 1.1., p 12 Schematische weergave van de samenhang tussen de 
verschillende onderdelen van deze studie 

Figuur 3.1., p 25 Het Aralmeer, dramatisch beeld uit de film An 
Inconvenient Truth 

Figuur 3.2. , p 27 Illustratie uit de lesbrief 'laat je niet gek maken'. 
Figuur 6.1. , p 50 Schematische weergave van de manier waarop in dit 

onderzoek de gemiddelde betrouwbaarheidsscore is 
opgebouwd. 

Figuur 7.1., p 54  Verdeling van de bronnen over verschillende categorieën 
van aanbieders 

Figuur 7.2., p 55 De mate waarin bronnen van onafhankelijke aanbieders 
afkomstig zijn 

Figuur 7.3., p 56 Verdeling van de bronnen over verschillende genres 
Figuur 7.4., p 57 De mate waarin bronnen wetenschappelijk lijken te zijn 
Figuur 7.5., p 58 De mate waarin de makers van de bronnen 

verantwoordingsplichtig lijken te zijn 
Figuur B7.1., p 85  Aantal woorden per werkstuk 
Figuur B7.2., p 85 Wie heeft het onderwerp bepaald? 
Figuur B7.3., p 86 Bronnen per werkstuk 
Figuur B8.1., p 88 Herscoren aanbieder 
Figuur B8.2., p 89 Herindeling aanbieders 
Figuur B8.3., p 90  Herscoren genre 
Figuur B8.4., p 89 Herindeling genre 
Figuur B11.1., p 108 Schaal voor betrouwbaarheid in drie componenten 

 

Tabellen 
Tabel 2.1., p 15 Schematisch samenvatting van het onderscheid tussen 

instructionisme en constructivisme, afgeleid uit Johnson 
(2005)  

Tabel 3.1., p 22 Voorbeelden van aanbieders educatieve communicatie op 
basis van krantenberichten. 

Tabel 5.1., p 42 Verschillende benaderingen van het begrip 
betrouwbaarheid 

Tabel B7.1., p 82 Uitval van vragenlijsten en werkstukken 
Tabel B7.2., p 82 Gebruikte vragenlijsten 
Tabel B7.3., p 82 Leerlingen doublures 
Tabel B7.4., p 83 Gender in de leerlingenpopulatie en de 

werkstukkenpopulatie 



8 

Tabel B7.5., p 83  Samen of alleen 
Tabel B7.6., p 83 Verdeling van werkstukkenpopulatie per school, per 

profiel en per jaargroep 
Tabel B7.7., p 84 De gebruikte werkstukken per vak, de vakken per profiel 
Tabel B7.8., p 84 Studielastuur 
Tabel B7.9., p 84  Cijfer (Judicium) 
Tabel B7.10., p 84 Aantal woorden per werkstuk 
Tabel B7.11., p 86 Waar halen leerlingen hun bronnen vandaan? 
Tabel B8.1., p 87 Uitval bronnen 
Tabel B8.2., p 87 Samenstelling en kwaliteit van de bronvermeldingen 
Tabellen B9.1-9., p 91 Omschrijvingen per aanbieder 
Tabellen B10.1-24., p 96 Omschrijvingen per genre 
Tabel B11.1., p 107 Betekenis van scores op onafhankelijkheid 
Tabel B11.2., p 107 Betekenis van scores op wetenschappelijkheid 
Tabel B11.3., p 107 Betekenis van scores op verantwoordingsplichtigheid 
Tabel B11.4., p 109 Tekentoets betrouwbaarheid 
Tabel B11.5., p 109 Spearman's rho toets op bronniveau  
 



9 

 

HOOFDSTUK  1 :  INLE ID ING  
 

1.1. Vraagstelling 
 

Met de opkomst van het internet en andere nieuwe media is onder 
onderwijskundige wetenschappers hernieuwde aandacht gekomen voor de 
manier waarop leerlingen mediabronnen zoeken, selecteren en gebruiken. 
Deze studie wil een bijdrage leveren aan dat debat. 

 
 

Probleemstelling: 
 

De probleemstelling van deze studie is: 
 
In hoeverre is de betrouwbaarheid van het curriculummateriaal gewaarborgd, waar het 
onderwijs in de Tweede Fase betreft waarin leerlingen zelfstandig bronnen verzamelen 
voor werkstukken? 
 
Om deze vraagstelling te beantwoorden wordt een ketenmodel uitgewerkt, 
waarin de samenhang tussen de volgende vier elementen wordt uitgewerkt. 

• het curriculum dat deze werkvorm voorschrijft 

• het informatieaanbod 

• het zoek en selectieproces van de leerling 

• de uiteindelijke selectie van bronnen die de leerling daadwerkelijk 
gebruikt. 

 
De eerste drie elementen van deze keten worden uitgewerkt aan de hand van 
literatuuronderzoek. Het laatste element staat centraal in het empirische studie.  

 
 

Onderzoeksvragen: 
 

Voor het empirische onderzoek zijn werkstukken (n=135) verzameld van 
Tweede Fase leerlingen (n=95) op twee verschillende scholen. Daarbij zijn de 
bronverwijzingen (n=914) onderzocht.  
 
De volgende vragen worden aan op basis van dat bestand beantwoord: 

 
1. Verzamelmethodes 
Via welke wegen verzamelen leerlingen bronnen voor Tweede Fase 
werkstukken als ze opdracht krijgen die bronnen zelfstandig te kiezen?  
 
2. Aanbieders 
Hoeveel van deze zelfstandig gekozen bronnen zijn afkomstig van wat voor 
soort aanbieders, en wat zegt dat over de betrouwbaarheid van het gebruikte 
materiaal? 
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3. Genres 
Welke genres van informatie gebruiken leerlingen voor hun werkstukken en 
wat zegt dat over de betrouwbaarheid van het gebruikte materiaal? 

  
4. Betrouwbaarheid als voorspeller 
Is de betrouwbaarheid van de bronnen binnen een werkstuk van invloed op 
het cijfer dat de leraar de leerlingen geeft voor hun werkstuk?  

 
 

1.2. Aanleidingen en context 
  

De poortwachterfunctie 
 

Vanouds zijn er verschillende maatschappelijke actoren die hun stempel 
willen drukken op het curriculum. Verschillende overheidsinstellingen, 
politieke bewegingen, maatschappelijke organisaties, religieuze instellingen, 
werkgevers en commerciële partijen hebben allen verschillende 
verwachtingen van het onderwijs. Het aanbod van educatief materiaal is door 
dergelijke actoren op twee manieren te beïnvloeden. Indirect, door te 
proberen invloed uit te oefenen op het formele curriculum, of direct, door zelf 
materiaal te ontwikkelen. 
 
Vanouds laat het onderwijs niet zondermeer alle invloeden 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.  
 
Door de opkomst van internet is het denken over deze poortwachterfunctie 
aan verandering onderhevig. 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. Leerlingen moeten hun informatievaardigheden 
ontwikkelen; het kritisch vermogen waarmee ze informatie zoeken, 
selecteren, beoordelen en verwerken. Er ontstaat een nieuwe rolverdeling 
tussen leerling en docent, waarbij de leerling ook zelf de functie van 
poortwachter vervult. 

 
 

Informatievaardigheden: 
 

Het concept van informatievaardigheden is op twee manieren te benaderen. 
Ze kunnen beschouwd worden als geïsoleerde leerinhoud, zoals bijvoorbeeld 
mediatheek trainingen. In deze studie ligt de nadruk op 
informatievaardigheden als vakoverstijgende vaardigheden die bij ieder vak 
kunnen worden toegepast en verder ontwikkeld. Deze vaardigheden komen 
naar voren door te kiezen voor werkvormen waarin de leerlingen een 
zelfstandige rol hebben bij het vergaren van informatie.  
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In het Tweede Fase programma, dat sinds 1996 in de bovenbouw van Havo 
VWO gebruikt wordt, is die benadering duidelijk toegepast. Leerlingen 
verzinnen zelf vraagstellingen voor werkstukken en praktische opdrachten 
en verzamelen hun eigen bronnen. Ze stellen voor een deel hun eigen 
curriculum samen.  

 
Daardoor ontstaan mogelijkerwijs ook nieuwe openingen voor eerder 
genoemde actoren om hun doelstellingen rond educatieve communicatie te 
verwezenlijken. Gaan leerlingen lichtvaardiger om met de selectie van 
geschikt materiaal dan de docent? Gebruiken leerlingen gemakkelijker 
minder objectieve bronnen? 

 
 

Benadering van de probleemstelling: 
 

We proberen de context te schetsen aan de hand van een bestuurskundige 
ketenbenadering. De ketenbenadering gaat uit van het idee dat 
beleidsresultaat kan worden gezien als het resultaat van een productieketen. 
Verschillende actoren zijn verantwoordelijk voor de verschillende schakels in 
deze keten. Ze bezien hun eigen deelproces vanuit hun eigen perspectief, en 
geen enkele actor heeft grip op de totale productieketen. De ketenmethodiek 
helpt om de samenhang en de globale werking in de keten te zien. De 
verschillende schakels kennen evenwel hun eigen problemen, en moeten ook 
vanuit een meer specifieke perspectief bekeken worden om ze goed te 
begrijpen. 

 
De volgende vier schakels (elementen) worden in deze studie uitgewerkt. (zie 
figuur 1.1.). De poortwachter metafoor helpt om de samenhang te begrijpen. 

• Het (formele) curriculum: een verzameling regels die enerzijds bedoeld is 
om sturing te geven aan het aanbod, maar ook de 
informatievaardigheden benoemd die moeten helpen bij het 
selectieproces. 

• Het aanbod: wat staat er buiten de poort allemaal te wachten? 

• Het selectieproces: hoe functioneert de poortwachter? 

• De uiteindelijke selectie van bronnen: wat is er door de poort gekomen? 
 

Dit model is natuurlijk een sterk vereenvoudigde weergave van de 
werkelijkheid. In de onderwijspraktijk zal over het algemeen de 
poortwachterfunctie ten minste voor een deel worden uitgeoefend door 
leerplanontwikkelaars, educatieve uitgeverijen, scholen en docenten. Het is 
de rol van de leerling als poortwachter waar dit onderzoek meer licht op wil 
werpen, daarom is dat proces geïsoleerd in dit model en in dit onderzoek. 
 
Het onderzoek zich op een onderwijssituatie die deze modelmatige 
voorstelling het beste benaderd, met een maximaal zelfstandige rol voor de 
leerling bij het verzamelen van bronmateriaal. Wat voor doelen de school of 
de docent met deze opdrachten voor ogen had, en hoe de instructie is 
verlopen, wordt binnen dit onderzoek niet meegewogen.  
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Figuur 1.1: Schematische weergave van de samenhang tussen de verschillende onderdelen 
van deze studie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

De betrouwbaarheid van het curriculum zou gegarandeerd zijn als het 
aanbod ook volledig betrouwbaar zou zijn. Veel van de kwaliteitskaders die 
de overheid aan het curriculum stelt worden door de traditionele aanbieders 
zo goed mogelijk doorgevoerd in de schoolboeken. Maar die kaders rijken 
niet zo ver dat alle aanbieders er aan gebonden zijn. Het internet, waar de 
leerlingen een groot deel van hun informatie vinden, staat letterlijk open voor 
iedereen. 
 
In het literatuurhoofdstuk worden aan de hand van krantenartikelen 
casussen belicht die duidelijk maken dat tussen het aanbod allerlei materialen 
kunnen worden gevonden die niet goed passen bij algemene opvattingen 
over een objectief curriculum.  

 
Een tweede manier om de betrouwbaarheid van het curriculummateriaal te 
waarborgen is het selectieproces. Dit selectieproces komt in dit onderzoek 
aan de orde aan de hand van empirische literatuur. 

AANBOD   SELECTIEPROCES SELECTIE 
 

CURRICULUM 
 
LEERINHOUDEN INFORMATIE- 

 VAARDIGHEDEN 
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De selectie zelf is een product van het aanbod en het selectieproces. In de 
selectie ligt informatie besloten over aanbod en proces. De selectie benadert 
het beste wat de leerling uiteindelijk aan informatie tot zich neemt en leent 
zich daarom goed voor concreet empirische onderzoek waarmee scherper 
kan worden aangegeven wat er nou echt aan de hand is. Komen de selecties 
die leerlingen maken voldoende overeen met een ideaalbeeld van 
betrouwbaar onderwijsmateriaal?  

 

1.4. Literatuur 

  
In het literatuur deel worden de vier elementen uit het model in vier 
afzonderlijke hoofdstukken uitgewerkt.  

  
Curriculumcontext:  
In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van onderwijskundige literatuur en 
onderwijskundige beleidsstukken kort geschetst hoe het 
‘werkstukkenonderwijs’ een plek heeft verworven in het reguliere 
programma. Ook de opkomst van ICT in het onderwijs wordt beknopt vanuit 
curriculumperspectief besproken. 

 
Aanbod:  
In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van twee ontwikkelingen die waar 
te nemen zijn in het informatieaanbod: de opkomst van professionele 
educatieve communicatie en de opkomst van het participatieve internet. Dit 
hoofdstuk is gebaseerd op een analyse van dagbladberichtgeving en populair 
wetenschappelijke literatuur.  

 
Selectieproces:  
In hoofdstuk 4 wordt het empirische onderzoek naar informatievaardigheden 
in het internettijdperk besproken. Het gaat daarbij om het gedrag van 
leerlingen die informatie voor school zoeken, selecteren, beoordelen en 
verwerken.  

 
Selectie:  
Als laatste onderdeel van de literatuurstudie worden in hoofdstuk 5 een 
aantal onderzoeken naar ‘citatiegedrag’ besproken, waar dit onderzoek op 
voortbouwt.  

 

1.5. Methoden van onderzoek 
 
Het empirisch onderzoek is gericht op het verzamelen en analyseren van 
gegevens over de bronnen die leerlingen hebben gebruikt voor hun werkstuk. 
Dat wordt onderzocht door zelfrapportage. Het zijn de leerlingen zelf die 
vragen over hun eigen werkstukken beantwoorden in een internetenquête die 
wordt afgenomen in een lesuur. Deels zijn die vragen direct terug te vinden 
in de werkstukken waar het om gaat, en moet de leerling worden gezien als 
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de helpende hand bij de analyse. Deels voegt de leerling informatie toe die 
niet direct uit de werkstukken is af te lezen. 
  
Centraal in de aanpak staat het categoriseren van de bronnen in een 
genreschema en een verdeling van de soort aanbieder waar het materiaal van 
afkomstig is. Dat zijn vragen die met beschrijvende statistiek worden 
beantwoord. 
 
Daarnaast wordt binnen dit onderzoek ook een schaal geconstrueerd voor het 
begrip betrouwbaarheid. Het betrouwbaarheidsoordeel wordt niet toegekend 
aan de bron zelf, maar aan de genre of afzendersgroep waar de bron toe 
behoort.  
 
Met toetsende statistiek wordt onderzocht of bronnen uit de meer 
betrouwbaardere genres en van de meer betrouwbare afzenders ook 
werkstukken met een hoger cijfer opleveren. 
 

1.6. Leeswijzer 
 

De literatuurhoofdstukken (zie 1.4) leveren samen een beeld van de brede 
context, op een wat beleidsmatige manier. Slechts een onderdeel van die 
context kan echt met empirisch onderzoek verdiept worden.  
 
Hoofdstuk 5 is een brug tussen de literatuur en het empirische onderzoek. 
Het handelt over vergelijkbaar onderzoek. Daarnaast worden begrippen die 
voor het empirische onderzoek belangrijk zijn gedefinieerd.  
 
In hoofdstuk 6 wordt uitgewerkt hoe dit empirische onderzoek is opgezet. In 
hoofdstuk 7 staan de onderzoeksresultaten uitgewerkt. Grafische figuren in 
dit hoofdstuk bieden inzicht in de dataset.  
  
Hoofdstuk 8 biedt de conclusies van het onderzoek, en verbindt de feiten uit 
hoofdstuk 7 aan de thema’s die in hoofdstuk 2 tot 5 aan de orde kwamen.  
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HO O FD ST UK  2 :  CURRICULUMCO N T EXT  
 

2.1. Inleiding 
 

Dit onderzoek richt zich op onderwijs waar leerlingen zelfstandig 
bronmateriaal verzamelen voor hun werkstukken. Dat is een 
onderwijspraktijk die nadrukkelijk op de kaart is gezet bij de invoering van 
het Tweede Fase curriculum, omstreeks 1995. Deze relatie is opmerkelijk, een 
curriculum dat niet alleen de inhoud maar ook de werkvormen van het 
onderwijs voorschrijft. Door in dit hoofdstuk de theorievorming rond 
constructivisme te bestuderen wordt duidelijker waarom het curriculum zich 
niet meer beperkt tot de inhoud en welke visie op kennis en leren ten 
grondslag ligt aan die omslag. Ook de kritiek op het constructivisme komt 
naar voren. Ten slotte wordt aparte aandacht besteed aan de opkomst van 
ICT in het onderwijs. 

 

2.2. De Tweede Fase: instructionisme versus constructivisme 
   

De onderwijs pedagogische omslag die ontwikkelaars van het Tweede Fase 
curriculum probeerden te maken, is te schetsen aan de hand van een 
tegenstelling die door Johnson (2005) is samengevat in de dichotomie 
instructionisme versus constructivisme. Instructionisme is het denkschema 
dat de ‘gewone’ traditionele manier van lesgeven goed omschrijft. 
Constructivisme is meer een thema voor vernieuwers. 
 
De tegenstelling tussen beide benaderingen zoals Johnson die schetst in haar 
essay zijn hieronder samengevat (tabel 2.1.). De tegenstellingen hebben 
betrekking op de aard van waarheid, de aard van leren, de aard van de 
gekozen instructie en de succesdefinitie. 

 
 

Tabel 2.1.: schematisch samenvatting van het onderscheid tussen instructionisme en 
constructivisme, afgeleid uit Johnson (2005)  
 
  

Instructionisme 
 

 
Constructivisme 

Epistomologie 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. 
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Instructionisme 
 

 
Constructivisme 

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 individuele 
kenniscreatie. 
 

Rolverdeling leerling docent Docent staat centraal, de 
leerling is een passieve 
ontvanger van de kennis. 
 

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

Succesdefinities Resultaatgericht, toetsbaar. 
 

Procesgericht, motivatie als doel op 
zich. 
 

 
Een aantal noties die de Stuurgroep Profiel Tweede Fase Voortgezet 
Onderwijs in haar notitie ‘Een Uitwerking op Hoofdlijnen’ (1993) naar voren 
bracht, kunnen worden gelezen als een beweging in de richting van de 
constructivistische opvattingen. 
 

“De leraar moet de leerlingen leren plannen, moet ondersteunen bij 
leerproblemen, moet het zelfstandig leren bevorderen etc. Dit leren leren 
maakt onderdeel uit van het programma en is even belangrijk als de 
vakkennis die in het onderwijs opgedaan kan worden” (p15) 
 
“Door de leerling medeverantwoordelijkheid te geven voor het eigen 
leerproces zal het zicht en de greep op het eigen proces van 
kennisverwerving vergroot worden en mogen betere leerresultaten 
verwacht worden.” (p19) 
 
“De docent is daarmee niet louter een aanbieder van klassikale 
instructie {…}. Zijn positie is beter te omschrijven als een begeleider en 
organisator van het leerproces wiens positie gekoppeld is aan de 
volledige taakbreedte die in een onderwijsinstelling kan voorkomen.” 
(p21) 
 
“Waar dat mogelijk is, zal dat onderwijs de samenhang tussen de bij de 
verschillende disciplines te verwerven inzichten en vaardigheden 
benadrukken {….}. Te denken valt aan vaardigheden die voor het 
succesvol doorlopen van het hoger onderwijs van belang zijn, zoals: 

1. hulpmiddelen gebruiken (informatieverwerving en 
informatieverwerking 

2. bronnen raadplegen 
3. logisch redeneren (en conclusies trekken) 
4. een werkplanning maken 
5. het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (p49)” 
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Uitwerking 
 
In de definitieve plannen voor de Tweede Fase (zie OC&W 1997) is het oude 
schoolonderzoek vervangen door een schoolexamen. Leerlingen bouwen een 
examendossier op waar naast toetsen ook werkstukken en praktische 
opdrachten in kunnen worden opgenomen. Voor sommige vakken is er 
alleen een schoolexamen. Daarnaast moeten de leerlingen een 
profielwerkstuk schrijven, in de eerste uitwerking van het Tweede Fase 
curriculum op basis van twee vakken uit hun profiel. Ook in de huidige 
examenprogramma’s (SLO 2008) is expliciet aandacht gebleven voor 
informatievaardigheden, onderzoeksvaardigheden en andere 
onderwijsdoelstellingen die gerealiseerd kunnen worden met 
werkstukkenonderwijs.  

 
  

2.3. Kritiek op constructivisme 
 
  Er zijn vier typen kritiek op het constructivisme te onderscheiden. 
  

Veel van de kritiek op de Tweede Fase vernieuwing is conditioneel. In het 
eindrapport van de commissie Dijsselbloem (2008) laat de commissie zich 
daar als volgt over uit: 

“De onderzoekscommissie kan zich het enthousiasme voor 
vernieuwende onderwijsconcepten voorstellen, mits er sprake is van 
een weldoordacht schoolplan, waarin een goede balans tussen kennis 
en vaardigheiden en een goede afwisseling tussen de diverse 
didactieken bestaat en waarbij het gehele schoolteam, ouders en 
leerlingen zich volledig achter het gekozen concept scharen. Ook moet 
een dergelijke school over voldoende faciliteiten en randvoorwaarden 
beschikken. Herhaaldelijk is de commissie erop gewezen dat een 
‘nieuwe leren’-school in feite een grotere capaciteit aan docenten 
nodig heeft om het zelfstandig werken van leerlingen goed te kunnen 
begeleiden, die daarin ook specifiek zijn (na)geschoold.” (p.103) 

 
Een tweede soort kritiek concentreert zich op de vraag of de effectiviteit van 
de vernieuwingen wel bewezen is. Johnson (2005) stelt dat het debat tussen 
instructionisme en constructivisme nooit helemaal op basis van 
wetenschappelijk ‘bewijs’ voor het ene of het andere kamp zal worden 
beslecht. Beide kampen melden positieve effecten op de resultaten bij gebruik 
van hun methodieken. Daarnaast zullen constructivisten een ander beeld 
hebben van de gewenste einddoelen, en zaken als samenwerking, zelfreflectie 
en identiteitsontwikkeling als waarden op zich mee willen tellen.  
 
Een derde soort kritiek richt zich op allerlei voorbeelden van kennis die naar 
zijn aard beter past bij instructionisme. Het heeft weinig zin om leerlingen 
zelf het alfabet te laten ontdekken, geeft Johnson als voorbeeld (2005). Ze 
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besluit haar vergelijking tussen instructionisme en constructivisme dan ook 
met een pleidooi voor een synthese tussen beide visies. 
 
Een vierde soort kritiek richt zich in feite niet op het ideaal van 
constructivisme zoals ooit bedoeld, maar op praktijken die binnen nieuwe 
meer vrijzinnige onderwijsconcepten in de praktijk soms blijken te groeien.  
 
Jardine, Friesen & Clifford (2006) hebben een algemene kritiek op het denken 
in termen van gefaciliteerde zelfstandigheid. Ze nemen een ‘als je wilt’ 
cultuur waar. ICT opent een wereld aan keuzes en mogelijkheden. Maar hoe 
weten de leerlingen wat ze willen? Wat wil de maatschappij dat leerlingen 
leren? Jardine et al. stellen dat voor een curriculum in tijden van overvloedige 
mogelijkheden een normatieve oriëntatie en actieve sturing door de docent 
alleen maar extra belangrijk zijn.  
 
Elstad (2006) heeft soortgelijke kritiek naar aanleiding van een serie 
observaties op een Noorse ICT-voorhoede school. De school stelde zich ten 
doel om een voorbeeld te stellen als het ging om het gebruik van ICT en 
combineerde dat met een nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van 
leerlingen voor hun eigen leerproces. Elstad beschrijft de situaties die hij 
aantreft in deze ‘technology-filled laissez faire classrooms’. Patience spelen, 
muziek downloaden en filmtrailers bekijken en andere privé-activiteiten 
worden constant afgewisseld met schoolwerk. 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.  

 

2.4. ICT en mediawijsheid 
 
In het jaar dat het Kennisdebat werd afgesloten, startte met de oprichting van 
de directie ICT en het beleidsprogramma ´investeren in voorsprong ook een 
periode van aanzienlijke investeringen in ICT in het onderwijs (zie OC&W 
2005). De beschikbaarheid van computers op school neemt evengoed enorm 
toe, de computer/leerling ratio daalt tussen 1999 en 2004 van 1 op 50 naar 1 
op 10 (Ten Brummelhuis 2006). 
  
Het beleid van de eerste jaren was met name gericht op de uitrol van 
voorzieningen en kan volgens Ten Brummelhuis worden gekenschetst als 
technologie push. Alleen een onderwijskundige pull maakt al deze 
investeringen ook daadwerkelijk betekenisvol voor het onderwijs.  

 
De benadering van Brown & Duguid in hun werk ‘the social life of 
information’ (2000) kan helpen om een terughoudende kritisch benadering te 
omlijnen bij ICT onderzoek. Ze hanteren het motto ‘the best way to look 
forward is paradoxically to look not ahead, but to look around’. Brown & 
Duguid vinden dat de analyse van informatieprocessen niet te veel moet 
rusten op de nieuwe fysieke vormen van informatietechnologie, waarbij al 
snel de nadruk komt te liggen op mogelijkheden. De essentie van verandering 
komt toch voort uit de behoeftes van de deelnemers aan 
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communicatieprocessen, die het beste kan worden begrepen aan de hand van 
de sociale structuren om die communicatieprocessen heen. 

 
Dit is een reden om ICT als begrip niet centraal te zetten of in de vraagstelling 
op te nemen. Toch gaat het in deze studie voortdurend over ICT. Het is een 
veranderingskracht waarvan de impact juist op de langere termijn niet 
onderschat moet worden.  
 
In de leersituatie waarin de leerlingen in dit onderzoek zich in bevinden is 
ICT ver doorgedrongen. Het internet is de favoriete toegang naar informatie. 
De structuur van de informatie die voor deze leerlingen beschikbaar is, lijkt 
in geen enkel opzicht meer op de die van een leerling van vijftien jaar 
geleden. Vijftien jaar geleden was het tekort aan informatie het grootste 
probleem. Nu blijkt het soms nog moeilijker te zijn om met een overschot aan 
informatie goed om te gaan.  

 
 

Mediawijsheid 
 
Recentelijk is er op beleidsniveau veel aandacht voor het onderwerp 
‘mediawijsheid’ (OC&W 2008). Het kabinet wil initiatieven steunen die erop 
gericht zijn de manier waarop jongeren met media omgaan te verbeteren.  
 
De Raad van Cultuur (2005) definieert mediawijsheid als "het geheel van 
kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch 
en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel 
gemedialiseerde wereld". Onder de noemer mediawijsheid wordt ook een 
aantal nieuwe vaardigheden aangeleerd om nieuwe gevaren te ontwijken. In 
de krant Kidsweek Mediawijzer (Kidsweek 2008) wordt bijvoorbeeld heel 
gericht aandacht besteed aan het plaatsen van foto’s in sociale netwerksites 
en het gebruik van persoonsgegevens. Het beoordelen van de 
betrouwbaarheid van lesmateriaal is één van de thema’s die onder 
mediawijsheid valt.  
 
Extra aandacht voor mediawijsheid kan op den duur helpen om leerlingen 
verstandig om te laten gaan met het enorme informatieaanbod. Tegelijkertijd 
moet zo’n nieuw thema in het onderwijs zelf ook een plaats veroveren door 
het opzetten van projecten en het aanbieden van informatie. Er zijn wel 
pogingen geweest om media-educatie expliciet op te nemen in het 
curriculum, maar in de praktijk is dat er nooit van gekomen (Raad van 
Cultuur 2005).  

 

2.5. Conclusies curriculumcontext 
 
Het idee om leerlingen meer praktische opdrachten en werkstukken te laten 
maken komt voort uit een bepaalde visie op onderwijs. Die visie is te 
kenschetsen als gematigd constructivistisch. 
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Docenten en scholen kunnen in meer of mindere mate enthousiast zijn over 
die visie, maar het idee om leerlingen zelfstandig werkstukken te laten 
schrijven is verankerd als verplichting in het examenprogramma. Daarbij 
lijken de nieuwe werkvormen een goede voorbereiding te zijn op de 
informatiemaatschappij en de kenniseconomie. Door de opkomst van internet 
gaan deze werkvormen in ieder geval niet ten onder aan een tekort aan 
informatie. Al met al lijken deze werkvormen ondanks veel kritische geluiden 
hun weg gevonden te hebben naar het onderwijs. 
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HO O FD ST UK  3 :  ONB ET RO UWB AARHE ID  IN  

H ET  IN FO RMAT IEAAN BOD  
 

3.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden casussen beschreven van onderwijsaanbod waarvan 
de betrouwbaarheid ter discussie wordt gesteld in het publiek debat. 

 
Dit hoofdstuk rust op  

• Een inventarisatie van dagbladberichtgeving. In de databases van de 
grote dagbladen is gezocht naar berichtgeving rond lesmateriaal dat 
wordt aangeboden door overheden, NGO’s en bedrijven. Gezocht is 
op de termen ‘lespakket’, ‘lesbrief’ en ‘educatieve communicatie’. 

• Een aantal casussen uit de onderwijskundige literatuur die ons meer 
vertellen over hoe in de klas met vraagstukken van betrouwbaarheid 
kan worden omgegaan. 

• Populair wetenschappelijke literatuur. 
 

Twee thema’s staan centraal in dit hoofdstuk, twee bedreigingen van de 
betrouwbaarheid van onderwijsmateriaal. 
 
De eerste bedreiging komt uit de hoek van de ‘educatieve communicatie’. 
Dat is het verschijnsel dat aanbieders (overheden, bedrijven en NGO’s) 
proberen specifieke onderwerpen in het onderwijs naar voren te laten 
komen, door het onderwijs te ondersteunen met lesmateriaal. Het kan in 
beginsel natuurlijk geen kwaad dat partijen van buitenaf een bijdrage willen 
leveren aan het onderwijs, maar voorkomen moet worden dat de lesstof te 
gekleurd of eenzijdig wordt gebracht. In de casussen in dit hoofdstuk komt 
dat probleem meerdere malen naar voren.  
 
De tweede bedreiging komt voort uit het participatieve internet en het daar 
bloeiende amateurisme. Dat is het probleem dat er door de opkomst van het 
internet oneindig veel materiaal van matige kwaliteit beschikbaar is. Is de 
leerling wel in staat om het kaf van het koren te scheiden?  

 
Binnen het geheel van deze studie is dit hoofdstuk bedoeld om de zorgen die 
leven uit te werken en daarmee de relevantie te tonen van de meer 
analytische vragen die in het empirische hoofdstuk naar voren komen. De 
twee concepten ‘educatieve communicatie’ en ‘amateurisme’ worden wel 
gehanteerd bij de conclusies om de onderzoeksresultaten te duiden. 

 

 

3.2. Educatieve communicatie 
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De term ‘educatieve communicatie’ is niet terug te vinden in de 
onderwijskundige literatuur, maar is wel gemeengoed onder verschillende 
projectbureaus die hier hun geld mee verdienen. (zie de Jong 1992). De 
projecten van die bureaus hebben hybride doelstellingen: de educatieve 
doelen van het onderwijs moeten worden gecombineerd met de professionele 
communicatieve doelstellingen van actoren buiten het onderwijs.  
 
Binnen dit onderzoek wordt alleen het meest voorkomend type project 
onderzocht, namelijk die waarbinnen deze externe actor lesmateriaal 
(lespakketten, lesbrieven) voor het onderwijs ontwikkelt of verspreidt. Of laat 
ontwikkelen en verspreiden door een daarin gespecialiseerd bureau, want het 
besef dat deze educatieve communicatie een specifiek soort vakmanschap 
vraagt is wel doorgedrongen (de Jong 1992).  

 
 

Aanbieders: 
 
In de onderstaande tabel is een inventarisatie opgenomen van partijen die 
getuige krantenartikelen zich bezig houden met het ontwikkelen van 
lesmiddelen. Dit is een klein gedeelte van wat er in berichtgeving terug te 
vinden is, en vanzelfsprekend haalt slechts een klein deel van deze 
initiatieven de krant. De inventarisatie kan dus geen beeld geven van de 
omvang van deze ‘industrie’, het is slechts een doorsnede. 

 

 
Tabel 3.1. Voorbeelden van aanbieders educatieve communicatie op basis van 
krantenberichten. 
 
 
Bedrijven 

 
Groot Verbruik Ahold GVA (Luyendijk 1995), Libertel, Sara Lee, Oral B, 
Libresse, Glorix (Thijssen 2001), Renault (NRC Handelsblad 2003), Nuon 
(Heemstra 2005), Feyenoord (Raatgever 2002) Prorail (Boevink 2008 en 
Ettinger 2008). 
 

 
NGO’s  

 
Ierland Komitee Nederland en het Palestina Komitee, de Novib, de 
Stichting Vluchteling (Wreede 2002). De jongerenorganisatie van 
vakbond CNV, Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (Boschma 
2005), Soa Aids Nederland (Hamaker 2005), Stichting Mijn Kind Online 
(Pronk 2007), KWF Kankerbestrijding, Voorlichtingsbureau Brood, Plan 
Nederland (Overdosis lespakketten op school 2007) 
Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland (Pietersen 2007), de 
Algemene Onderwijsbond (Kreulen 2004), stichting Different (Berg 
2006). 
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Overheden 

 
De provincie Gelderland (Buursema 2007), Ministerie van Financiën 
(Velthuis 2004), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(Velthuis 2004). 
 

 
Media 

 
26.000 gezichten, Filmmakers van Nederland 3, (Pels 2005) de NCRV 
(Algemeen Dagblad 1997) 
 

  
 
 Effect: 

 
Het is niet mogelijk om op basis van de beperkte bronnen veel te zeggen over 
de positie die dit soort materialen in het lesaanbod verwerven. Slechts een 
enkele partij meldt cijfers over de resultaten. Het hygiëne lespakket van 
Glorix zou in het eerste jaar 280 duizend keer besteld zijn, het 
Voorlichtingsbureau Brood maakt materiaal dat op 3000 scholen wordt 
gebruikt, en het lespakket van Plan Nederland over water zou duizend maal 
afgenomen zijn.  

 
Tegenover succesclaims staan ook geluiden van onderwijsprofessionals die er 
op wijzen dat lang niet al het materiaal goed landt. Knoppert (1998) stelt: 
”Het voortgezet onderwijs heeft het veel te druk voor voorlichting ten 
behoeve van derden”. Een basisschooldocent stelt „ons eigen programma is al 
vol genoeg en die pakketten voegen daar zelden wat aan toe” (Trouw 2007). 

 
 
 Commercie: 

 
Het is evident dat het onderwijskwaliteit niet gebaat is bij directe 
commerciële beïnvloeding, maar de tegenprestaties van de beïnvloedende 
partijen kunnen wel erg aantrekkelijk zijn voor een school. Trend (2001) 
hekelt een situatie die hij in Amerika aantreft rond het ‘Chanel one’ 
programma. Volgens Trend wordt dit programma door 40% van de 
leerlingen in het secundair onderwijs in de VS bekeken. Het gaat om een 
dagelijks nieuwsprogramma van 12 minuten dat leerlingen kijken, “peppered 
with ads for Pepsi and Nike” (p.12). Scholen laten leerlingen dat programma 
kijken als tegenprestatie voor investeringen in audiovisuele en 
computerfaciliteiten.  
 
Of dit soort zaken in Nederland voor zouden kunnen komen is niet duidelijk. 
Ook in Nederland zijn leerlingen een interessante doelgroep voor marketeers. 
Niet alleen de directe uitgaven van de jongeren zelf, maar ook hun invloed 
op gezinsaankopen en hun consumptiepatroon van de toekomst zijn door 
marketeers te beïnvloeden (Prof. dr. Patti Valkenburg, hoogleraar Kind en 
Media aan de UvA, geïnterviewd in Raatgever 2002) 
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Luyendijk (1995) inventariseerde een aantal voorbeelden van sponsoring van 
scholen. Sponsoring van gebouwen, materialen, schoolfeesten en sportdagen 
zijn ook in Nederland gebruikelijk.  

 
 
 Beleidsinstrumenten van de rijksoverheid: 
 

Commerciële beïnvloeding van het onderwijs is gereguleerd in het 
Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 
(2002). Artikel 5. van het convenant gaat over de onderwijsinhoud. 

 
“Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in 
strijd zijn met het onderwijsaanbod en de door de school aan het 
onderwijs gestelde kwalitatieve eisen. Zo mag in lesmaterialen en 
leermiddelen geen (impliciete) reclame voorkomen en 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.” 

 
Het is ook mogelijk om beroep aan te tekenen tegen de verspreiding van een 
bepaald lespakket bij de Reclame Code Commissie. Dat deed de Stichting 
Wakker Dier bij een lespakket van de vleessector. De Commissie achtte het 
materiaal niet in overeenstemming met de Reclame Code. Op basis van die 
uitspraak heeft het Ministerie een brief doen rond gaan waarin werd 
afgeraden het materiaal te gebruiken (Trouw 2003).  
 
De Tweede kamer vroeg de minister van onderwijs ook om in te grijpen 
nadat stichting Different lespakket verspreid had waarin homoseksualiteit 
bestempeld wordt als ‘psychologische scheefgroei’ (Berg 2006). Ook in dat 
geval kon de minister niet meer doen dan haar afkeuring bekend maken. 

 

3.3. Casuïstiek controversiële zaken educatieve communicatie 

 
Casus ‘An Inconvenient Truth’  

 
Wetenschappelijke inzichten kunnen botsen met gevestigde belangen en 
worden dan zelf politiek beladen. Hét voorbeeld van zo’n botsing tussen 
wetenschap en politiek is het debat rond het broeikaseffect. Is mondiale 
opwarming met zekerheid toe te schrijven zijn aan menselijke activiteiten? Ja, 
lijkt de wetenschappelijke consensus, maar die conclusie wordt toch ook her 
en der aangevochten. 

 
De wetenschappelijke methode schrijft voor dat alle alternatieve hypotheses 
goed onderzocht worden. Maar een open wetenschappelijk debat kan ook 
misbruikt worden. Monbiot (2007, pg 20-43) schetst een ‘denial industry’ van 
wetenschappers die met (vaak indirect) door olie-industrieën gefinancierde 
pseudo-wetenschap zich afzetten tegen de mainstream-wetenschap. Het doel 
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van deze ontkenners, stelt Monbiot, is niet zo zeer om met sluitende 
argumenten gelijk te krijgen, maar om met populaire argumenten zoveel 
mogelijk verwarring te zaaien bij een breder publiek. 

 
De documentairefilm ‘An Inconvenient Truth’ kan tegen die achtergrond als 
een tegenzet gezien worden, waar met professionele middelen geprobeerd 
wordt het grote publiek te doordringen van de ernst van de situatie. 
 De film komt voort uit een campagne die Al Gore rond het thema voerde na 
zijn aftreden als vice-president van de VS. In de film zelf legt Al Gore iets 
bloot van de methodiek die hij hanteerde bij het ontwikkelen van zijn 
presentatie van de problematiek. 

  
“I’ve tried to identify all those things in people’s minds that serve as 
obstacles to them understanding this. Whenever I feel like I’ve 
identified an obstacle, I try to take it apart, roll it away, remove it, 
blow it up. I set myself a goal: communicate this real clearly.” (An 
Inconvenient Truth, transcript op forumpolitics.com 2008). 

  
Gore erkent dat de waarheid die zijn 
wetenschappelijke partners 
construeren op verschillende 
manieren door het grote publiek 
begrepen kan worden, en dat zijn 
verhaal gemodificeerd is om dat 
verschil te overbruggen. De 
communicatieve kracht die uit die 
benadering volgt heeft ongetwijfeld 
veel bijgedragen aan het opmerkelijk 
grote succes van de film. De 
inspanningen van Al Gore werden 
ook beloond met de Nobelprijs voor 
de Vrede 2007 voor zijn ‘efforts to 
build up and disseminate greater 
knowledge about man-made climate 
change’ (Nobelprijscomité 2008), een 
prijs die hij moest delen met het 
International Panel of Climate 
Change Control, een organisatie die 
zich ten doel stelt om 
wetenschappelijke consensus te 
creëren. 
 

Het is nu de vraag hoe de benadering van de waarheid van Al Gore zich 
verhoudt tot de verwachtingen die men heeft van betrouwbaar lesmateriaal. 
Dat vraagstuk werd in het Verenigd Koninkrijk uitgevochten in een 
opvallende rechtszaak (NRC Handelsblad 2007d, Wikipedia 2008b). De zaak 
was aangespannen in naam van vader en schoolbestuurder Dimmock tegen 
het Britse ministerie van Onderwijs. Het ministerie ondersteunde een 
initiatief om de film over alle scholen te verspreiden, en overtrad daarmee 
volgens Dimmock twee bepalingen in de wet (Education Act 1996, lid 406 en 
407, Office of Public Sector Information 2008). 

 

Figuur 3.1. Het Aralmeer, dramatisch beeld uit de 
film An Inconvenient Truth 
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De eerste bepaling verbiedt "the promotion of partisan political views in the 
teaching of any subject in the school" en de tweede bepaling schrijft voor dat 
"where political issues are brought to the attention of pupils {....} they are 
offered a balanced presentation of opposing views".  

 
Het hof oordeelde dat er voldoende sprake van een gebalanceerde weergave 
van feiten en dat een verbod op vertoning van de film niet gepast zou zijn. 
Wel schrijft het hof voor om bij vertoon van de film begeleidende informatie 
te verschaffen over negen omissies in de film. Het gaat bijvoorbeeld om de 
suggestie in de film dat de opdroging van het Aral meer (zie figuur 3.1.), 
inderdaad goed voor indringende beelden, iets te maken zou hebben met de 
door de mensheid veroorzaakte klimaatverandering die het onderwerp van 
de film is. 

 
 

Lespakket ‘breekbaar nieuws’ 
 

De tweede casus komt uit Nederland en is een controverse rond het lespakket 
‘breekbaar nieuws’ over Uruzgan dat het ministerie van Buitenlandse Zaken 
samenstelde. Zie voor de berichtgeving NRC Handelsblad 2007a, 2007b en 
2007c, Doorduyn 2007 en voor het pakket zelf Ministerie van Buitenlandse 
Zaken 2007a. 

 
Tweede Kamerlid Pechtold stelde middels kamervragen de objectiviteit van 
dit materiaal ter discussie (Ministerie van Buitenlandse Zaken 2007b).  

 
“Deelt u de opvatting dat het ongebruikelijk is dat ministeries hun 
eigen lespakketten gaan samenstellen om beleid aan de man te 
brengen?”  
“Deelt u de mening dat het lespakket met name inzake Uruzgan een 
te eenzijdig beeld geeft van de situatie ter plekke?” 

 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert ter verdediging ondermeer de 
volgende argumenten aan: 

 
“Scholen blijven autonoom in hun keuze voor leermiddelen. Om die 
reden heeft het kabinet het lespakket ‘ Vrede en veiligheid’ op internet 
geplaatst en niet ongevraagd aan alle scholen voor voortgezet 
onderwijs toegezonden.” 
“De regering is verplicht de Nederlandse bevolking te allen tijde over 
het gevoerde beleid te informeren. Zo ook in dit geval. Zij richt zich 
op het communiceren van de beleidsinhoudelijke boodschap.” 
 

De aanbieder (het ministerie van Buitenlandse Zaken), maakt dus geen 
fundamenteel onderscheid tussen het maken van lesmateriaal voor het 
onderwijs enerzijds, en het verstrekken van beleidsinformatie in brede zin. 
Dat is enerzijds begrijpelijk, een ministerie kan moeilijk twee verschillende 
lezingen geven over wat er aan de hand is in Uruzgan. Maar de premisse dat 
ook het onderwijs geholpen zou moeten worden met ‘beleidsinformatie’, of 
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dat het ministerie zelf een verplichting op dat gebied zou hebben, is 
discutabel. 

 
 

Lesbrief ‘laat je niet gek maken’ 
 

Ook de lesbrief ‘laat je niet gek maken’ die de gemeente Amsterdam liet 
maken zorgde voor politieke ophef (zie Ephimenco 2008, Beusekamp 2008, 
Trouw 2008, De Volkskrant 2008a en 2008b, NRC Handelsblad 2008, en voor 
het pakket zelf Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente 
Amsterdam 2008). 
 
Het lespakket zou het antwoord moeten zijn van de gemeente op problemen 
met toegenomen spanningen tussen bevolkingsgroepen. Om die spanningen 
te begrijpen, worden fundamentele problemen aan de orde gesteld, zoals 
bijvoorbeeld dilemma’s tussen de grondrechten vrijheid van godsdienst 
enerzijds en vrijheid van meningsuiting anderzijds.  

In de vorige casus verweet het kamerlid 
Pechtold de overheid dat de deze in feite 
propaganda bedrijft als de politiek 
omstreden context aan de orde komt. In 
deze casus komen de kamervragen van 
PVV fractievoorzitter Geert Wilders. Juist 
omdat de politieke context wel besproken 
wordt, laat hij zijn ongenoegen blijken. (zie 
OC&W 2008) 
 
Met name de volgende passage is opvallend 
politiek: 
“Helaas zijn er politici die denken dat ze 
populairder worden door heel negatief te 
zijn over bepaalde groepen mensen. Zij 
denken dat je alles moet kunnen zeggen, 
ook als het kwetsend kan zijn. Maar dat 
maakt het er in Nederland niet prettiger op. 
Want voor je het weet hitsen ze de een 
tegen de ander op.” (DMO Gemeente 
Amsterdam 2008 p.19) 

 
De minister van onderwijs antwoordt op de kamervragen van Geert Wilders: 

 
“In zijn algemeenheid denk ik dat het niet wenselijk is dat overheden 
lesmateriaal maken waarvan de inhoud redelijkerwijs als politiek 
controversieel beschouwd kan worden. Als er een functie is voor door 
de overheid verstrekte ‘lesbrieven’ dan zou die beperkt moeten zijn 
tot voorlichting, en weg moeten blijven van partijpolitieke 
voorkeuren.” (OC&W 2008)  

 
Het ministerie geeft verder aan geen verantwoordelijkheid te kunnen nemen 
voor de initiatieven van andere overheden op dit gebied, maar dat evengoed 
contact is opgenomen met de gemeente Amsterdam, die op haar beurt 

Figuur 3.2. Illustratie uit de lesbrief 'laat je niet gek 
maken'. Ephimenco (2008) noemt deze cartoon in zijn 
opiniestuk over de casus, en vindt dat de cartoon laat 
zien ‘dat het pakket zelf leidt aan de kwaal die het zegt 
te bestrijden’, namelijk generalisaties en stigmatisering 
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aangeeft het materiaal te zullen aanpassen. De discussie loopt hoog op en 
resulteert zelfs in het aftreden van wethouder Buyne, die de raad in het debat 
verkeerd ingelicht zou hebben over haar eigen betrokkenheid.  

 
 

Educatieve communicatie, incidenten en mainstream 
   

De casussen vertellen een bepaald verhaal, maar zijn als geselecteerde extreme 
cases niet representatief voor de problemen die in de scholen echt spelen. De 
specifieke pakketten die hier besproken zijn kunnen scholen eenvoudig links 
laten liggen. Tegelijkertijd staan de verhalen uit de casussen ook voor een 
bredere zorg over de onbetrouwbaarheid van media.   

 
Er wordt, door de verschillende klagers die zich in de casussen melden, 
blijkbaar veel waarde gehecht aan een hoge mate van objectiviteit in het 
onderwijs, die niet altijd wordt gediend door deze educatieve communicatie. 
De vraag is wel: bestaat die objectiviteit wel? Is het wel mogelijk om 
maatschappelijk controversiële onderwerpen te behandelen zonder te stuiten 
op een muur van ‘boodschappen’ die door allerlei belanghebbende ‘worden 
gecommuniceerd’ ten einde hun eigen belangen te verdedigen? Dat debat 
wordt niet alleen binnen het onderwijs gevoerd, maar ook in de 
nieuwsmedia. 

 
Goede bedoelingen leiden niet automatisch tot een objectief beeld van de 
werkelijkheid. Dat wordt duidelijk uit het populair geworden boek ‘Het zijn 
net mensen’ van Luyendijk (2006). Hij vertelt in dit boek over zijn ervaringen 
als verslaggever in het Midden Oosten. Luyendijk vertelt hoe hij altijd weer 
afhankelijk bleek te zijn van dezelfde informatiebronnen: 
overheidsfunctionarissen, door westers geld gefinancierde NGO’s, of de wat 
angstige en geïndoctrineerde mensen op straat. Wie informatie wil vergaren 
is per definitie afhankelijk van mensen die die informatie willen geven. 
Daarnaast is ook onze eigen honger naar krachtige, sprekende beelden een 
barrière bij het schetsen van een evenwichtig beeld. De camera zoemt altijd 
weer in op die drie extatische demonstranten die de vlag van een gehate 
buitenlandse mogendheid in de brand steken. 
 
Cels (2007) werkt in haar boek ‘dat hoort u mij niet zeggen’ het beginsel van 
politieke ‘framing’ uit. Ook nieuws dat door de media objectief gebracht 
wordt, is in hoge mate een product van zorgvuldig uitgedachte 
communicatiestrategieën, waarmee positieve feiten naar voren worden 
geschoven en gebeurtenissen worden gecreëerd die kunnen bijdragen aan 
een positieve beeldvorming rond de betreffende politicus.  
 
Dit alles kan ons leren dat het, ook in het onderwijs, wellicht niet haalbaar is 
om volledig objectief en onafhankelijk te zijn.  
 
We kunnen deze ‘bedreiging’ relativeren. In hoeverre is lesmateriaal of 
andere media daadwerkelijk in staat is om de leerling te beïnvloeden in zijn 
oordeelsvorming? Kalmus (2004) behandelt deze vraag in een metastudie 
naar de invloed van lesmateriaal. Een voorstelling van zaken waar de leerling 
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als willoos slachtoffer van de educatieve media wordt gezien is niet echt 
correct, stelt ze. Leerlingen zijn vaak al actief kritische of cynische 
informatieconsumenten, en de mogelijkheden tot beïnvloeding worden 
daardoor beperkt. Het is volgens Kalmus wel goed om te beseffen dat 
leerlingen op school informatie toch anders benaderen dan in hun vrije tijd. 
Op school zitten ze vaak in een situatie waar het in twijfel trekken van 
informatie geen optie is. De leerstof wordt immers overhoord, en waar of 
niet, de kennis van die stof is waar de leerling op wordt afgerekend. 

 

3.4. Onbetrouwbaarheid van het participatieve internet 
 
Een tweede bedreiging voor de betrouwbaarheid van lesmateriaal is van een 
hele andere aard dan de educatieve communicatie. Waar educatieve 
communicatie kan worden gezien als een product van communicatie 
professionals, is dit tweede probleem vooral een probleem van amateurisme. 
 
Het probleem is, kort gesteld, dat het internet vol staat met materiaal van 
bedenkelijke kwaliteit of onduidelijke afkomst. Dat heeft alles te maken met 
de hoge activiteit van amateurisme op het internet. Dit amateurisme is echter 
ook een belangrijke kracht achter het internet en kan onder bepaalde 
condities juist leiden tot topkwaliteit. 

 
 

Participatory culture 
 
Het concept ‘participatory culture’ (Wikipedia 2008c) verwoordt het idee dat 
steeds grotere groepen mensen de productiemiddelen in handen moeten 
krijgen om producten te maken zoals ze dat zelf graag willen, in plaats van 
als passieve consument op te treden. Waarden als diversiteit en authenticiteit 
zouden zo versterkt worden. Deze wat anticommerciële notie kent ook een 
commerciële keerzijde, want de productiemiddelen worden zelf weer een 
gewild product. Deze convergentie van consument en producent wordt vaak 
aangeduid met het neologisme ‘prosumer’ (Wikipedia 2008d). 
  
Het internet is het ‘prosumer’ kanaal om media wereldwijd te distribueren. 
Het internet is in essentie een volledig open netwerk. Een aantal illegale 
activiteiten wordt actief bestreden, maar voor de rest staat het iedereen vrij 
om wat voor soort bijdrage dan ook aan het internet toe te voegen.  
 

 
Web 2.0. 

 
Na de doorbraakjaar van internet naar het grote publiek, circa 1995 komt een 
eerste golf internetinvesteringen op gang, de zogenaamde ‘dotcom bubble’. 
Als deze investeringsgolf rond 2000 plotseling weer ten einde komt, geeft dat 
aanleiding tot analyse van wat voor soort initiatieven wel of niet succesvol 
bleef nadat de bubbel was gebarsten. De succesvolle initiatieven zijn wat in 
jargon ‘web 2.0. toepassingen’ wordt genoemd.  
 



30 

De 2.0 toepassingen waren met name die internettoepassingen waar deze 
‘prosumers’ goed bediend werden: toepassingen die ruimte bieden voor de 
eigen creativiteit van bezoekers, voor informatie delen en samenwerking. In 
Nederland gaat het om netwerksites als Hyves, video upload sites als You 
Tube, de open encyclopedie Wikipedia, en weblogtools als weblog.nl. 
 
 

Social recognition 
 
Een eerste vraag is wat al die amateurs drijft om al hun vrije tijd te steken in 
werk waar ze zelf niet beter van worden. in economische zin. Himanen (2001) 
omschreef de nieuwe ethiek van hackers, computerprogrammeurs die samen 
als vrijwilliger open initiatieven als het gratis besturingssysteem Linux tot 
een succes maakten. De drijvende kracht achter dergelijke ‘organisaties’ is het 
beginsel van wat Himanen ‘social recognition’ noemt. Amateurs die vaak 
thuis achter een computer bijdragen leveren, vinden het een uitdaging om 
veel goede bijdragen te leveren, misschien wel de meeste en de beste. Ze 
bouwen er erkenning op onder de ‘collega’s’. Juist het vrijwillige element, 
kan de meest productieve ‘work ethic’ in mensen naar boven halen, volgens 
Himanen. 
 
 

Mass collaboration  
 
Op het internet zijn enkele interessant voorbeelden van mass collaboration 
waar te nemen. (Tapscot 2006). Het meest sprekende voorbeeld daarvan 
binnen het kader van dit onderzoek 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. 
 
Wikipedia is enorm sterk in het toegankelijk maken van eindeloze voorraden 
declaratieve kennis. Die kennis is snel doorzoekbaar en vaak veel beter up-to-
date dan bronnen die via de traditionele bibliotheek benaderbaar waren..  

 
Het participatieve internet is niet exclusief in handen van de amateurs. 
Populaire kanalen als videosites YouTube worden ook veel gebruikt voor het 
distribueren van het materiaal van professionals. Dat gebeurt met of zonder 
toestemming van de betreffende rechthebbende.  

   
 
 De auteurloze omgeving: 
 

In een meta-studie rond het thema de betrouwbaarheid van informatie op 
websites omschrijft Warnick het internet een ‘auteurloze omgeving’. Het is in 
de on-line wereld vaak moeilijk om terug te vinden wie precies wat heeft 
geschreven en wat voor persoon dat is.  

 
“the web is largely composed of texts produced through corporate 
authorship, constantly revised, often borrowed, and frequently 
parasitic on other texts to which they are linked. In its intertextuality, 



31 

its performative forms, and its indeterminacy, the Web text is more 
like an organism than like a work. (pg. 258) 
 

Mensen geven in onderzoeken wel aan dat ze een idee van wie de aanbieder 
is, de belangrijkste graadmeter vinden voor betrouwbaarheid. Maar deze 
perceptie komt helemaal niet terug in de manier waarop ze in de praktijk met 
internet omgaan, aldus Warnick. Sites worden in de praktijk beoordeeld op 
een professionele uitstraling en presentatie, en gebruiksvriendelijkheid. 
Warnick denkt dat we tot op zekere hoogte moeten leren leven met deze 
auteurloze content.  

 
 
 Kritiek: 

 
Simplificaties en inexactheden kunnen ook culmineren tot klinkklare onzin. 
Psychologie docent Kelly (Calkins & Kelly 2007) ontwikkelde een lessenserie 
waar de problemen in betrouwbaarheid van informatie heel concreet naar 
voren werden gebracht. Studenten bestudeerden samen het zogenaamde 
‘Mozart effect’. Dat effect werd waargenomen in een oorspronkelijk 
psychologisch onderzoek waar proefpersonen die tien minuten Mozart 
sonates luisterden, direct daarna significant beter in staat bleken om een 
specifieke IQ test uit te voeren. Deze notie groeide in populaire literatuur uit 
tot allerlei totaal ongefundeerde verhalen over het effect van Mozart muziek 
op concentratie, taalvermogens en algemene intelligentie op de lange termijn. 
In de lessenserie moesten leerlingen proberen om betrouwbare informatie 
terug te vinden tussen de wijdverspreide onzin. 

 
Daarnaast is het internet ook nog eens te gebruiken om dingen te 
verkondigen die ronduit onzinnig zijn. In de publicatie Wat weten we over 
webwijsheid in het PO en VO (Kennisnet ICT op School 2007a pg. 10) wordt het 
voorbeeld aangehaald van een onderzoeksteam dat een website ontwikkelde 
waarin dieper wordt ingegaan op het leven van de boomoctopus, een site die 
leerlingen zondermeer serieus bleken te nemen.  
 
Metzger en Flanagin (2000) merken op dat internet ten opzichte van andere 
media leidt aan een tekort aan duidelijk herkenbare genres.  
 

{…} the relative newness of the internet, the lack of clearly established 
genres, and the scarcity of explicit editorial policies for most websites 
suggest that information obtained via the internet might be dubious or 
difficult to appraise. (pg 517) 

 
Shapiro (1999) stelt dat er teveel verantwoordelijkheid bij de ontvanger van al 
deze informatie wordt neergelegd. Het is volgens Shapiro niet het aanbod 
zelf, maar ‘the illusion that we can be our own editors and fact checkers’ 
(p140), die bedreigend is.  
 
Keen (2007) kiest in een polemische bijdrage aan het debat voor een volledig 
conservatieve positie. Hij betoogt dat de groei van deze ‘amateur cultus’ de 
ruimte van de professionele en betrouwbare media verdringt, en daarom 
moet worden gezien als een vorm van cultureel verval. 
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Samenvattend: het participatieve internet 
 
Professionele en amateuristische actoren spelen samen op een markt om 
aandacht van de mediaconsument, in dit geval de leerling te verkrijgen. Door 
grote betrokkenheid en het handig benutten van schaalgrootte kan uit 
amateuristische hoek relatief betrouwbaar materiaal komen. Amateurisme 
werkt echter ook de verspreiding van minder sterk materiaal in de hand, en 
daarmee ook van nonsens. Het is niet gemakkelijk om duidelijk aan te geven 
waar precies de grens tussen amateurisme en professionaliteit ligt. Voor een 
leerling zal dat onderscheid ook niet altijd duidelijk zijn. 
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HOOFDSTUK  4 :  ONDERZOEKSBAS I S  INTERNET  

EN  INFORMAT IEVAARD IGHEDEN  
 

 

4.1. Inleiding 

 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld van onderzoek naar manier 
waarop leerlingen informatie zoeken, beoordelen en selecteren. Dit proces is 
de schakel tussen enerzijds het aanbod, en anderzijds de selectie van 
daadwerkelijk gebruikte bronnen. 
 
Er is relatief veel onderzoek naar dit onderwerp gedaan, waarvan de 
resultaten al behoorlijk ver reiken. Naast bekende onderzoekstechnieken als 
vragenlijsten, focusgroepen en casestudy’s, bedienen sommige onderzoekers 
zich ook van de loggegevens van databases waarin leerlingen zoeken (zie bijv. 
CIBER 2007). 
 
Uit het ketenmodel uit hoofdstuk 1 wordt ook duidelijk dat het zoek- en 
selectieproces op twee manieren het leren dient. Het proces dient enerzijds de 
leerinhoud. Wat de leerling voor informatie vindt, is natuurlijk van invloed 
op de inhoud van het onderwijs. Die materialen worden in het empirische 
onderzoek onder de loep gelegd. Het gaat er in dit hoofdstuk echter om hoe 
de leerling zoekt en vindt, en de informatievaardigheden die de leerling 
daarvoor dient te ontwikkelen.  
 
We bespreken eerst het concept ‘informatievaardigheden’ in algemene zin. 
Daarna worden de concrete resultaten die verschillende onderzoeken 
opleverden besproken, opgedeeld in drie thema’s.  

• Rolverdeling: de betekenis van docenten en andere begeleiders in dit 
proces 

• Zoek gedrag: waargenomen zoekgedrag van informatiebronnen met 
behulp van het internet. 

• Evaluatiegedrag: hoe bepalen leerlingen welke bronnen ze wel en niet 
willen gebruiken. 

 

4.2. Informatievaardigheden 
 
Veel van de curriculumveranderingen van de jaren negentig zijn op te 
hangen aan het concept ‘vaardigheden’. Dat weerspiegelt een bepaalde 
manier van denken over het onderwijs. Leeropbrengsten worden meer gezien 
in termen van kunnen en niet alleen maar in termen van kennen.  
 
Informatievaardigheden zijn op verschillende manieren te beschrijven en in 
te delen. Het startvraag van Fitzgerald (1999) sluit wat aanleiding betreft 
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goed aan bij dit onderzoek. Hij ging uit van verschillende vormen 
‘misinformation’, en ontwikkelde als conclusie de volgende lijst met 
informatievaardigheden die de leerling helpen om zich te beschermen voor 
deze onbetrouwbare informatie. 
 

1. Het aannemen van een kritische houding bij alle internet interactie. 
2. De vaardigheid om snel een globaal overzicht te krijgen van een 

bepaald begrip of kennisgebied door surfen, lezen en zoeken. 
3. Feiten en opinies kunnen onderscheiden 
4. Argumenten afwegen 
5. Het vergelijken van twee vergelijkbare bronnen van twee 

vergelijkbare sites, en de verschillen snel leren herkennen. 
6. De betrouwbaarheid van on-line bronnen evalueren. 
7. Het herkennen van gekleurde informatie 
8. Conventies in internetcommunicatie begrijpen 
9. Vooraannames van de bron onderzoeken  

 
Dit is een mooie concrete formulering van het gedrag dat van leerlingen 
verwacht kan worden om de betrouwbaarheid van het bronnenmateriaal te 
bewaken.  

 
Steyaert (2000) maakt een ander soort onderscheid. Zijn benadering is 
abstracter en kent een ander startpunt, namelijk de opkomst van digitale 
media. Hij spreekt van ‘digitale’ vaardigheden. Dat is ongeveer hetzelfde als 
informatievaardigheden, maar Steyaert legt er meer nadruk op dat de 
dynamiek in de ontwikkeling van die vaardigheden beïnvloed wordt door 
ontwikkelingen in de techniek. 
 
Steyaert onderscheid instrumentele vaardigheden, structurele vaardigheden 
en strategische vaardigheden. Bij instrumentele vaardigheden gaat het om 
operationele handelingen, het bedienen van de techniek zelf. Naarmate de 
techniek zich verder ontwikkelt en verspreidt, zijn deze vaardigheden 
minder problematisch.  
 
Bij structurele vaardigheden gaat het om een goed begrip van de structuren 
achter de informatie. Zo moeten leerlingen leren om zoekmachines te 
bedienen, bruikbare sites te herkennen of de aard van een discussieforum te 
herkennen. Ook het zoeken naar betrouwbaarheidsindicatoren als afzender of 
publicatiedatum is een structurele vaardigheid. 
 
Bij strategische vaardigheden gaat het om het maken van keuzes. Wat voor 
informatie wil de leerling wel bewaren, en welke niet. Ook het nemen van 
beslissingen of het trekken van conclusies op basis van die informatie kan tot 
de strategische vaardigheden gerekend worden.  

 

4.3. De rolverdeling tussen leerling en docent 
 
Leerlingen lijken het zoeken van informatie niet op te vatten als iets wat ze 
expliciet moeten leren, of waar ze hulp bij moeten vragen. 
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Lubans (1998) onderzocht met een vragenlijst het internetgedrag van 
eerstejaars collegestudenten. Een deel van de studenten (30%) vond hulp van 
de bibliotheekmedewerkers één van de twee belangrijkste manieren om te 
leren documenteren op het internet. Ouders en leraren spelen waren samen 
nog niet goed voor 10%. Vooral klasgenoten (45%) en ‘al surfende’ (97%) 
scoorden goed.  

  

In een casestudy op een middelbare school (Merchant & Hepworth 2002) 
waar 10 docenten en 40 leerling werden ondervraagd en geobserveerd kwam 
het volgende beeld naar voren. 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 niet echt in te 
slagen om die vaardigheden ook actief over te brengen aan leerlingen. 

 
In een focusgroeponderzoek onder collegestudenten (D'Esposito & Gardner 
1999) is één van de opvallende noties dat verschillende docenten van de 
ondervraagde studenten er verschillend ‘beleid’ op na houden voor het 
gebruik van internetbronnen. Sommigen staan een aantal internetbronnen toe 
als daar andere bronnen tegenover staan, andere docenten vragen duidelijke 
documentatie over de internetbron, weer andere docenten staan het gebruik 
van internet helemaal niet toe.  
 
Herring (2001) onderzocht de houding van docenten (n=388) ten aanzien van 
het gebruik van internetbronnen in onderzoeksverslagen van undergraduate 
studenten. 

• 77% van de docenten stimuleert leerlingen om specifieke websites te 
raadplegen 

• 50% van de docenten verplicht leerlingen om specifieke websites te 
raadplegen 

• 73% van de docenten staat de leerlingen toe om niet vooraf 
gespecificeerde websites te gebruiken 

• 7% verbiedt het gebruik van internetpagina’s expliciet 

• 83% van de docenten verwacht van de studenten dat ze naast het 
internet ook andere bronnen raadplegen. 

 
Deze cijfers wijzen er op dat ‘het’ internet als bron overwegend breed 
geaccepteerd wordt. De opmerkingen die docenten plaatsten bij de 
onderzoeken geven wel aan dat er onder de zelfde groep docenten veel 
zorgen leven over de houding van leerlingen die het internet als de bron 
gebruiken, zonder de informatie die ze opdiepen kritisch te evalueren. 

 
Het SCP (2002) heeft verschillende modellen getoetst voor het verklaren van 
de variatie in digitale vaardigheden (dat is wat breder dan alleen de internet 
documentatievaardigheden waar de andere onderzoeken zich op richten). 
Het rapport probeert het beeld te corrigeren dat naar voren komt in het 
‘instructiemodel’. 

“Aan het instructiemodel ligt de veronderstelling ten grondslag dat 
verschillen in digitale vaardigheden kunnen worden herleid tot de 
voorzieningen op scholen en tot de inspanningen en vaardigheden die 
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docenten zich getroosten bij het bijbrengen van vaardigheden” (pg 
126). 
 

De onderzoeksresultaten bleken de veronderstellingen van dit 
instructiemodel niet te steunen. Wel was het milieu van de leerling een 
verklarende variabele, wat er op lijkt te wijzen dat leerlingen veel van de 
benodigde vaardigheden eerder thuis opdoen.  

 
Deze verschillende onderzoeken lijken aan te geven dat internet 
documentatievaardigheden niet altijd worden opgevat als iets wat duidelijk 
moet of kan worden aangeleerd in een traditionele onderwijsleersituatie, dat 
wil zeggen onder leiding van een docent als deskundige en bewaker van het 
leerproces.  

 

4.4. Waargenomen zoekgedrag 
 
Aan de hand van onderzoek naar de gebruikerslogboeken van de site van de 
British Library en de onderwijsportal BL Learn kwam telkens de korte 
aandachtspanne van de leerling terug als de rode draad. De onderzoekers 
kenschetsen het gedrag van de leerlingen als ‘power browsing’ (CIBER 2007).  

 

• Gebruikers bekijken op sites met academische content vaak maar twee of drie 
pagina’s en klikken enorm snel door.  

• Veel tijd wordt besteed aan navigeren en zoeken, ongeveer net zoveel tijd als 
aan het daadwerkelijk lezen van content. Aan digitale boeken of digitale 
tijdschrift artikelen besteden gebruikers gemiddeld vier respectievelijk acht 
minuten. Dit past bij observaties van nieuw leesgedrag waar snel de 
samenvatting en de inhoudsopgave worden bekeken en soms nog even snel 
door het document heen wordt gekeken.  

• Gebruikers vertonen veel eekhoorntjes gedrag. Het downloaden van veel 
stukken is populair en studenten printen stukken ook als ze die nog maar 
zeer globaal bekeken hebben. Wat de gebruiker doet met de verzamelde 
voorraad kan hieruit moeilijk worden afgeleid, maar het is te verwachten dat 
een groot deel irrelevant zal blijken. 

 
Er is al met al een kloof tussen dit waargenomen surfgedrag en dat wat men 
als geduldig studiegedrag zou beoordelen. Als zelfs de relevantie of 
bruikbaarheid van het materiaal zo slecht wordt onderzocht, dan is dat een 
indicatie dat er ook weinig tijd is voor onderzoek naar de betrouwbaarheid 
van de bron.  

 

De CIBER onderzoekers noemen het idee dat de nieuwe generatie zo 
geweldig goed is in informatie zoeken ‘een gevaarlijk misverstand’. 
Leerlingen begrijpen hun informatievraag slecht, en hebben niet genoeg 
semantische wendbaarheid om de goede zoekwoorden te vinden. Ze lijken 
weinig oog te hebben voor het effect dat spelling, grammatica en zinsopbouw 
hebben op het zoekresultaat.  
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De structurele vaardigheden (zie 4.2.) komen er het slechtste van af. 
Leerlingen hebben vaak redelijk beperkte noties van de opbouw van het 
internet. Ze zien het als een monoliet en weten de portals naar specifieke 
informatieverzamelingen niet te vinden. Het Online Computer Library 
Center (OCLC 2005) meldt dat 89% van een groep van de ondervraagde 
college studenten iedere zoektocht naar informatie op een zoekmachine 
begint (meestal Google). Nog geen 2% start op de website van een 
bibliotheek.  

 
Abrahams (2004) stelt op basis van zijn ervaring met focusgroepen en 
verschillende onderzoeken naar mediagebruik onder jongeren dat jonge 
bibliotheekgebruikers zeer beperkt besef hebben van verschillende genres 
hebben. Ze zijn ‘format agnostic’. 

 
“Library users demand 24/7 access, instant gratification at a click, and 
are increasingly looking for ‘the answer’ rather than for a particular 
format: a research monograph or a journal article for instance.” 
(Abrahams 2004 pg. 2) 

 
 

4.5. Evaluatiegedrag 
 

Gebruikers lijken zich in de praktijk bij het beoordelen van de 
betrouwbaarheid van een internetsite met name te richten op tamelijk 
oppervlakkige kenmerken als navigatie en vormgeving. Uit het onderzoek 
van de CIBER (2008) groep naar gebruiklogs van educatieve of bibliotheek 
internetsites volgt dat jonge gebruikers bijzonder weinig tijd steken in het 
beoordelen van informatie op relevantie, zorgvuldigheid of autoriteit.  

 
In het onderzoek van Burton en Chadwick (2000) wordt de praktijk van 
brongebruik vanuit het perspectief van de studenten (n=543) onderzocht. Ze 
onderzochten welke criteria studenten aangeven belangrijk te vinden voor 
hun bronnen. De meeste studenten (52%) gebruikten zowel het internet als de 
bibliotheek. Bij zowel bibliotheek boeken als bij internetbronnen geven 
studenten aan de criteria die staan voor gemak en toegankelijkheid 
belangrijker te vinden dan criteria die staan voor betrouwbaarheid.  
 
In de inleiding van het onderzoek van Burton et al. (2000) worden een aantal 
how-to gidsen voor documenteren op het internet onderzocht. De 
onderzoekers geven aan dat er tussen veel minutieuze instrumentele 
instructie maar weinig hulp wordt aangeboden voor het evalueren van 
internetbronnen. Vanuit de hoek van bibliothecarissen van universiteiten 
komt ondermeer de wie, wat , wanneer, hoe benadering, die leerlingen aanzet 
om te evalueren wie de internetpagina heeft gemaakt, wat het doel is van de 
site, wanneer de pagina geschreven is, en hoe accuraat en grondig de 
informatie is.  

 
In een onderzoek naar het werk van twee eerstejaars klassen op Shelton State 
Community College (Grimes & Boening 2001) werd een onderzoek naar 
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bronselectie gehouden op basis van interviews met docenten en leerlingen. 
Voor verschillende evaluatiecriteria die in verschillende handboeken voor 
zoeken op het internet naar voren gebracht werden hebben de onderzoekers 
onderzocht of de bronnen daar aan kunnen voldoen. Bij veel internetbronnen 
was het moeilijk om de achtergrond van de schrijver te achterhalen. Het 
achterhalen van publicatiedata was vaak onmogelijk. 
 
Grimes en Boening keken ook grondiger naar een aantal van de websites die 
leerlingen bleken te gebruiken. Bij controversiële onderwerpen werden sites 
gebruikt van organisaties die naar hun aard een gekleurd beeld gaven van 
het thema, maar de auteurs vonden dat de meeste van die bronnen toch ook 
hun best deden de zaak van twee kanten te belichten. 
 
 

4.5. Conclusies informatievaardigheden  

   
Het zelfstandig zoeken van bronnen kan op twee manieren tot 
leeropbrengsten leiden. Het resultaat is belangrijk, betere bronnen leiden tot 
betere werkstukken. Maar het proces van zoeken, selecteren en evalueren is 
al een leerdoel op zich.  
 
Leerlingen lijken de informatievaardigheden die ze voor dit proces nodig 
hebben niet altijd goed te beheersen. Het probleem zit niet in de 
instrumentele vaardigheden die nodig zijn om de computers te bedienen. 
Aan de structurele vaardigheden die nodig zijn om de informatieomgeving 
goed te begrijpen lijkt het wel te schorten. Leerlingen lijken ook niet 
zorgvuldig te kiezen. De toegankelijkheid van informatie wordt vaak 
belangrijker gevonden dan de betrouwbaarheid. 
 
Het proces van zoeken, selecteren en evalueren kan dus veel beter. Studies 
suggereren dat het niet makkelijk is voor docenten om deze vaardigheden 
over te dragen.  
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HOOFDSTUK  5 .  ONDERZOEK  NAAR  

BRONMATER IAAL  
 

5.1. Inleiding  
  

Dit hoofdstuk gaat over onderzoek naar bronmateriaal. Eerst worden de 
resultaten van bestaand onderzoek naar voren gebracht. De onderzoeken zijn 
allemaal uit het tertiaire onderwijs. Een vergelijkbare studie in een 
onderwijsdomein dat vergelijkbaar is met de Nederlandse Tweede Fase 
ontbreekt. Dat is het gat waar deze studie op in kan springen. 
 
Vergelijkbaar onderzoek moet ook worden geanalyseerd om ideeën te 
verzamelen voor de manier waarop het eigen onderzoek kan worden 
vormgegeven.  
 
Een belangrijke stap in ieder onderzoek is om een goede afhankelijke 
variabele te definiëren. In dit onderzoek is dat het begrip ‘betrouwbaarheid’. 
We onderzoeken hoe we dat begrip kunnen operationaliseren in de context 
van een onderzoek naar literatuurlijsten.  

  
 

5.2. Researchbase citatiegedrag 
 
Longitudinaal onderzoek 

 
In een longitudinaal onderzoek naar het citatiegedrag van studenten in een 
universitaire undergraduate cursus micro-economie, werd zes jaar lang het 
citatiegedrag van studenten geanalyseerd aan de hand van de werkstukken 
die terugkwamen voor een door de jaren heen vergelijkbare opdracht (Davis 
& Cohen 2001; Davis 2003).  
 
Van alle bronvermeldingen werd gescoord van welk soort medium deze 
afkomstig waren: boeken, wetenschappelijke tijdschriften, week- of 
maandbladen, kranten en het web. ‘Web’ werd gedefinieerd als bronnen 
waar geen papieren equivalent van bestaat.  
 
Hoe de verdeling door de jaren heen precies uitviel, is natuurlijk vooral 
binnen de context van het betreffende onderwijs interessant, maar er werd 
een algemene trend zichtbaar waar de leerlingen door de jaren heen wat 
minder wetenschappelijke bronnen gingen gebruiken, en veel meer andere 
bronnen. Het gemiddeld steeg van 11,3 naar 13,4 bronvermelding per 
werkstuk. 

 
Naar aanleiding van de eerste onderzoeksresultaten besloten de docenten om 
meer expliciete instructies te geven met betrekking tot de kwaliteit van de 
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bronnen. De invloed van die instructie was duidelijk te zien in het tweede 
onderzoek. De studenten gingen vooral meer artikelen uit wetenschappelijke 
tijdschriften gebruiken, omdat dat expliciet werd aangegeven.  

 
Daardoor bleek het gebruik van andere bronnen als kranten en het web niet 
direct te dalen. Ook als het gebruik van stevigere wetenschappelijke bronnen 
verplicht is, gebruiken studenten op eigen initiatief deze supplementaire 
bronnen die makkelijk toegankelijk en doorzoekbaar zijn. 

 
 

Variantie onderzoek 
 
Een vergelijkbaar onderzoek van Carlson (2006) heeft een vergelijkbare opzet 
maar is niet longitudinaal opgezet en blijft niet beperkt tot één vak of één 
jaargroep. Carlson onderscheidt acht categorieën citaten: boeken, 
naslagwerken, wetenschappelijke tijdschriften, tijdschriften, kranten, 
websites, overige bronnen en onbekende of niet in te delen bronnen. Hij 
onderzocht de literatuurlijsten van 583 werkstukken, en onderzocht in 
hoeverre literatuurlijsten, voor wat betreft het aantal en het soort 
bronverwijzingen verschillen als die worden opgesplitst naar cursusjaar, het 
niveau van de cursus en de academische discipline van de student.  

 
Het aantal gebruikte bronnen per werkstuk lijkt toe te nemen door de jaren 
heen, van gemiddeld 8 in het eerste jaar naar gemiddeld 10 in het laatste jaar. 
Deze toename is vooral toe te schrijven aan het gebruik van 
wetenschappelijke tijdschriften (van 0,8 naar 2,3), en niet aan 
internetverwijzingen, die zo rond de 1,5 per werkstuk hangen. Als niet naar 
het jaar, maar naar het niveau van de cursus wordt gekeken lijkt het aantal 
gebruikte internetbronnen zelfs significant omlaag te gaan als het niveau 
hoger wordt. 

 
 

5.3. Betrouwbaarheid 
 

De indeling naar genre zoals Carlson die maakt, is een goede methode om 
patronen te ontwarren in een grote dataset met literatuurverwijzingen. In dit 
onderzoek wordt zijn indeling nog verder verfijnd. Uit deze indeling naar 
genres wordt in dit onderzoek ook nog een oordeel over de betrouwbaarheid 
van het materiaal afgeleid.  

 
Metzger & Flanagin (2002, 2003) hebben diverse onderzoeken gedaan naar de 
percepties van mensen over de betrouwbaarheid van internet informatie. Ze 
operationaliseren betrouwbaarheid als samengesteld uit de dimensies: 

- geloofwaardigheid 
- zorgvuldigheid 
- vertrouwenswaardigheid 
- de mate waarin de informatie gekleurd is (bias, omgekeerd 

gescoord) 
- compleetheid 
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Verschillende onderzoekers gebruiken echter verschillende indelingen.  

“Several researchers have concluded that credibility is a 
multidimensional concept, although the dimensions identified vary 
from study to study.” (Gaziano & Mc Grath 1986). 

 
De verschillende voorbeelden van operationalisaties van betrouwbaarheid 
die Gaziano & Mc Grath noemen, verschillen veel van elkaar. Dat kan komen 
door: 

- Subjectief / objectief: gaat het er om wat het publiek vindt, of 
om een oordeel over het materiaal zelf? 

- Het meetniveau. Zo is het mogelijk om de bron zelf te 
beoordelen, de auteur te beoordelen, de afzender te beoordelen, 
verschillende groepen media (bijvoorbeeld tv versus krant) te 
vergelijken. 

 
Hoe zit dat in dit onderzoek? 

  
 

Subjectief / objectief 

 

Bij een subjectief beeld van betrouwbaarheid, is de onderzoeker 

geïnteresseerd in de manier waarop gebruikers daar tegenaan kijken. Zo’n 

benadering kan helpen om de keuzeprocessen van gebruikers beter te leren 

begrijpen. Het is niet zo dat het oordeel van de leerling in dit onderzoek niet 

centraal zou staan, maar dat komt op een andere manier naar voren. De 

leerling heeft de betreffende bronnen gekozen voor het werkstuk, en heeft 

daarmee al een waarde oordeel gegeven. De aard van het keuzeproces zelf of 

de overwegingen achter het wel of niet kiezen van specifieke bronnen, liggen 

buiten de waarneming van dit onderzoek. 

De benadering is hier dus objectief, in de zin van gericht op het beoordelen 

van het object (de bron) en niet het oordeel van het subject (de leerling). 

 

 
Meetniveau: 

 

Het is, gegeven de grootte van de dataset ook niet mogelijk om iedere bron 

afzonderlijk op zijn betrouwbaarheid te scoren. Een indeling op een stuk of 

categorieën zoals Carlson die gebruikt, lijkt weer wat tekort te schieten bij het 

verkrijgen van inzicht in de data en de enorme variëteit in de soorten bronnen 

die leerlingen gebruikt. Vandaar dat naar een tussenvorm gezocht is. We 

sluiten aan bij de notie van Metzger en Flanagin (zie pg 31) die 

betrouwbaarheid zien als ‘well established genres’, en het internet 

onbetrouwbaar vinden om alle minder uitontwikkelde genres. 

 

In dit onderzoek worden 24 genres als categorie door de onderzoeker gescoord 

op betrouwbaarheid. In hoofdstuk 7 wordt de constructie van dit genreschema 

verder toegelicht. Naar aanleiding van proefonderzoeken is een tweede 

categorisering voor ‘soort aanbieder’ opgezet. 
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 Verschillende dimensies 

Het komt er op neer om te bepalen wat voor soort dimensies het begrip 
betrouwbaarheid in deze context heeft. Binnen onze waarneming liggen 
alleen globale kenmerken van gehele genres of aanbiedersgroepen.  
 
Een eerste dimensie (zie ook tabel 5.1) die we aan een genre zouden kunnen 
waarnemen, is de mate van wetenschappelijkheid. De hoogste score gaat 
daarbij naar genres met materiaal dat in strikte zin wetenschappelijk is. Van 
de andere genres kunnen we scoren hoe ver ze van deze standaard af staan. 
Die standaard kan doorwerken door directe contacten, zoals er bijvoorbeeld 
vaak wetenschappers in de schrijfteams van schoolboeken plaatsnemen. Die 
standaard kan ook worden benaderd door in ieder geval wetenschappelijke 
principes als zorgvuldigheid, bronvermelding en objectiviteit te huldigen.  

 
 

 

Tabel 5.1.: verschillende benaderingen van het begrip 
betrouwbaarheid 

 

 
Betrouwbaarheid = 

 
Benadering 

 
Hoofdvraag 

 
Wetenschappelijkheid + 
 

 
Epistemologie  

 
Is dit waar? 

Onafhankelijkheid + Integriteit Wie heeft er invloed op de totstandkoming? 
 

Verantwoordingsplichtigheid Garantie 
benadering 
 

wordt de kwaliteit goed bewaakt en 
verbeterd? 
 

 
Een tweede dimensie van betrouwbaarheid, die we uit de categorie 
afzender kunnen afleiden, is onafhankelijkheid. Afhankelijkheid wordt 
hierbij gezien als de mate waarin andere dan educatieve doelstellingen 
meespeelden bij de productie van het materiaal. Educatieve uitgevers 
scoren bijvoorbeeld hoog op deze schaal (onafhankelijk) en bedrijven laag 
(afhankelijk).  
 
Een derde dimensie heeft te maken met de tegenstelling tussen 
amateurisme en professionaliteit, zoals besproken werd in hoofdstuk 3. 
Het gaat dan om de vraag in hoeverre de aanbieder van het materiaal in 
kan staan voor de kwaliteit van dat materiaal. Een professionele 
mediaorganisatie als een krant scoort bijvoorbeeld hoog op deze schaal, 
die verantwoording afleggen aan de koper van de krant en klagende 
lezers. De traditionele schoolboeken scoren hoog op deze maat, de makers 
zouden immers geen geld kunnen verdienen als ze niet voldoende 
rekening houden met de wensen van docenten. Het genre weblogs scoort 
bijvoorbeeld laag op deze dimensie. Wat de lezer er van vindt, zal niet heel 
erg bepalend zijn voor de inhoud. 
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HOOFDSTUK  6 .  ONDERZOEKSOPZET   

 

6.1. Inleiding 

 
Het empirische gedeelte van deze studie richt zich op het verzamelen en 
analyseren van informatie over de bronnen die leerlingen in de Tweede Fase 
gebruiken voor hun werkstukken en praktische opdrachten. Om zoveel 
mogelijk werkstukken te verzamelen is een onderzoek opgezet in twee 
scholen. Leerlingen (n=95) hebben daarbij niet alleen geholpen om 
werkstukken (n=135) aan te dragen, maar hebben ook informatie over deze 
werkstukken ingevoerd in een internetvragenlijst.  
 
Daarnaast hebben leerlingen geholpen om de gebruikte bronnen (n=914) in te 
delen in de juiste categorieën van aanbieder en genre. Vanwege de lage 
validiteit van die rapportages is het scoren van de bronnen binnen deze 
categorieën volledig overgedaan. 
 
De opzet en het verloop van het onderzoek en de aanpak bij het verwerken 
van de resultaten worden in dit hoofdstuk nader beschreven. 

 

6.2. Aansluiting op en modificatie van vergelijkbaar onderzoek 
 

De opzet van dit onderzoek komt in veel opzichten overeen met de 
onderzoeken naar citatiegedrag zoals die besproken zijn onder hoofdstuk 5. 
Centraal staat het verzamelen van informatie over de gebruikte bronnen, en 
het categoriseren van die bronnen. Net als in genoemde onderzoeken is ook 
het aantal bronnen per werkstuk een gegeven dat in kaart wordt gebracht. 
 
De longitudinale opzet van Davis (Davis & Cohen 2001; Davis 2003) maakt 
het mogelijk om veranderingen door de jaren heen en het effect van 
interventies van docenten in beeld te brengen. Dat past niet bij het 
onderzoeksmodel van deze studie, zoals geschetst in de hoofdstuk 1. In het 
empirische onderzoek wordt de rol van de docent buiten beschouwing 
gelaten. Het beeld wordt niet vertekend wordt door de aanpak van een 
afzonderlijke docent, maar model kan staan voor wat er in de Tweede Fase 
gemiddeld gebeurt. Daarom worden ook werkstukken verzameld van alle 
mogelijke vakken en leerlingen. 
 
Het onderzoek van Carlson (2006) komt het dichtste in de buurt van deze 
studie. Hij probeert de variantie in de waarnemingen met betrekking tot de 
lengte en de samenstelling van de literatuurlijsten toe te schrijven aan 
kenmerken van de leerling en de cursus. Het onderzoek is nogal kwantitatief 
ingestoken, en Carlson blijft buiten het debat waarom de ene bron 
waardevoller zou zijn dan de andere.  
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Het onderzoek van Grimes en Boening (2001) is anders van opzet en gericht 
op evaluatiegedrag, maar kent ook interessante elementen. Zij nemen slechts 
een kleinere onderzoeksgroep en gaan diep in op de opvattingen van 
docenten en het evaluatiegedrag van leerlingen. Ze onderzoeken ook zelf de 
betrouwbaarheid van de bronnen. Dat element is overgenomen in dit 
onderzoek, al wordt dit gemeten op het niveau van genres.  

 

6.3. Onderzoeksobjecten 

 
 Scholen: 

 
Voor dit onderzoek zijn via persoonlijke netwerken 17 scholen benaderd. Vijf 
scholen toonden in eerste instantie interesse. Op twee scholen bleek het 
uiteindelijk ook haalbaar om het onderzoek in te plannen in de lessen.  
 
School 1 is een christelijke scholengemeenschap voor Mavo, Havo en VWO, 
waar drie klassen mee konden doen aan het onderzoek: een Havo5 klas en 
drie VWO5 klassen, in totaal 72 leerlingen. 
 
School 2 is een Montessori scholengemeenschap voor Havo en VWO, waar 
twee klassen mee konden doen aan het onderzoek, een VWO4 en een VWO5 
klas, in totaal 23 leerlingen. 
 
De samenstelling van de onderzoeksgroep, opgesplitst naar school, jaargroep 
en profiel is uitgewerkt in Bijlage 7 tabel B7.6. . 

 
 

 Leerlingen: 
 
Bij de selectie van leerlingen is maar één voorwaarde gesteld, namelijk dat het 
Tweede Fase leerlingen moesten zijn. Daarnaast is geprobeerd enige spreiding 
over de verschillende jaargroepen te krijgen, wat in beperkte mate gelukt is. 
Het mee laten doen van examenklassen bleek op beide scholen moeilijk 
vanwege de naderende examens, maar op school 1 is toch een Havo 5 klas 
betrokken. Op school 1 gaf de schoolleiding aan dat de leerlingen in de vierde 
klas wellicht nog niet erg veel werkstukken geschreven hadden in hun 
schoolcarrière, op school 2 zag de schoolleiding dat niet als een obstakel om 
een VWO4 klas in te zetten. 
 
In het onderzoek werden de volgende gegevens van de leerling verzameld (zie 
bijlage 6.1): 

- School 
- HAVO / VWO 
- Jaar 
- Profiel 
- Geslacht 
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Werkstuk: 
 

Onder een ‘werkstuk’ wordt in dit onderzoek verstaan: een schoolopdracht die 
ruimte laat voor een eigen invulling van de leerling. Uiteindelijk waren het de 
leerlingen die zelf een geschikt eigen werkstuk moesten selecteren. Dat deden 
ze aan de hand van de criteria zoals verwoordt in de instructiebrief (zie bijlage 
2). Het gaat om afgeronde en becijferde werkstukken waarbij de leerling zoveel 
mogelijk zelf verantwoordelijk was voor de selectie van bronnen.  
 

Verzamelde informatie per werkstuk (zie bijlage 6.2): 
- Voor welk vak is het werkstuk geschreven. 
- Beoordeling (cijfer) 
- Titel en ondertitel 
- Hoeveel woorden telt het werkstuk? 
- Hoeveel bronnen telt het werkstuk? 
- Hoeveel studielastuur stond er voor dit werkstuk? 
- Digitale versie van het werkstuk zelf, geanonimiseerd 
- Welke methodes zijn gebruikt om bronnen te selecteren: (verplichte 

literatuur van de docent, suggesties van de docent, internet, 
bibliotheek, andere methodes). 

- In welke mate is het thema van het werkstuk bepaald door de 
opdracht van de docent. 

- Heeft de leerling het werkstuk alleen geschreven, zo nee met 
hoeveel medeleerlingen? 

 
 

Bronverwijzingen: 
 
Een bronverwijzing is een verwijzing naar informatie die opgevoerd wordt in 
een literatuurlijst, voetnoot of in de lopende tekst. Een bronverwijzing hoeft niet 
perse degelijk te zijn om te voldoen als onderzoeksobject. Een enkele URL is een 
slechte bronverwijzing, maar het is genoeg voor dit onderzoek. Verwijzingen 
naar interviews of zelf uitgevoerd onderzoek werden niet meegeteld als bron. 
Verwijzingen naar zoekmachines en portalsites zijn wellicht geen zinvolle 
bronvermeldingen, maar het wel of niet zinvol zijn is geen uitsluitend criterium. 
Deze verwijzingen zijn dus wel in het onderzoek meegenomen. 

 
Te verzamelen informatie per bron.: 

- tekst verwijzing 
- categorie van aanbieders 
- genre 
 

De manier waarop de antwoordopties voor aanbieders en genre zijn opgesteld is 
in de nu volgende aparte paragraaf uitgewerkt. 
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6.4. De constructie van het genreschema 
 

Een genre is een bepaald type creatief product (Wikipedia 2008). Een genre is 
idealiter te definiëren aan de hand van een aantal logische determinanten. 
Bijvoorbeeld: een periodiek die wekelijks verschijnt heet een weekblad, een 
periodiek die dagelijks verschijnt heet een dagblad of een krant. Dat criterium is 
helder. 

 
In het begin van het onderzoek bleek al dat deze logisch determinerende aanpak 
een aantal problemen op leverde. 

• De perceptie van een genre ontstaat vaak door een duidelijk herkenbaar 
voorbeeld, waarvan ook duidelijk is dat er vergelijkbare voorbeelden zijn 
te geven. Met een spaghetti western bedoelt men niet exact een Italiaanse 
film met tenminste één paard en één vuurgevecht, maar veeleer een 
bepaalde groep films die in een bepaald tijdperk succesvol bleken. Exacte 
determinerende vragen zijn moeilijk vast te stellen. 

• Alle denkbare grenzen tussen genres kunnen worden overschreden door 
cross-over formats. Neem bijvoorbeeld het, zojuist nog als goed te 
onderscheiden aangehaalde verschil tussen een dag en een weekblad: 
dagbladen komen tegenwoordig vaak wekelijks met een magazine. 

• Een te ingewikkelde lijst met determinanten maakt het voor leerlingen 
onmogelijk om zelf het onderzoek uit te voeren. Het komt er op aan om 
het genre met een paar woorden te definiëren. Ook het 
onderzoeksresultaat zou dan onbruikbaar geworden zijn, want niet 
zonder uitgebreide uitleg te lezen. 

 
Het schema moet zo worden geconstrueerd dat het enerzijds een helder 
onderscheid schept tussen verschillende genres, maar anderzijds aansluit bij 
bestaande concepties van genres. Ten derde is het ook nog van belang om aan te 
sluiten bij het soort materiaal dat naar verwachting wordt aangetroffen binnen 
deze context. Zo zou binnen deze context te fijnmazig worden gewerkt als dag- 
week- en maandbladen in aparte categorieën onderscheiden zouden worden.  

 
Met deze overwegingen is een eerste versie van het genreschema gemaakt, zoals 
opgenomen in bijlage 3. Deze versie is gebruikt voor het proefonderzoek. Het 
proefonderzoek werd gehouden onder 7 respondenten, waaronder 2 binnen de 
doelgroep van Tweede Fase leerlingen. Voor het proefonderzoek is gebruik 
gemaakt van 20 werkstukken gevonden op scholieren.com/werkstukken. De 
respondenten hebben de vragenlijst getest, maar hebben ook specifieke 
opmerkingen geplaatst over de duidelijkheid van het genreschema en over 
bronnen die ze niet kwijt konden. Op basis van deze analyse is een aantal genres 
samengevoegd, geherformuleerd of verwijderd. Zo is de categorie zoekmachines 
toegevoegd, omdat blijkt dat leerlingen die vaak als bron opvoeren in hun 
literatuurlijst. 
 
Een belangrijke conclusie in het proefonderzoek was verder dat de in het schema 
verwerkte determinant ‘aanbieder’ het schema onoverzichtelijk maakte. Er is 
voor gekozen om deze determinant als aparte vraag af te scheiden. Deze twee 
begrippen zijn wel erg vervlochten, vandaar de aanvankelijke poging om ze in 
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één schema te vatten. Particulieren produceren bijvoorbeeld per definitie geen 
officiële documenten en nieuws komt bijna altijd van een traditionele 
mediaorganisatie.  

 

 

6.5. Dataverzameling 
 

De dataverzameling werd vormgegeven als een les. De deelnemende docenten 
hebben de instructiebrief voor leerlingen (bijlage 2) verspreid, waarin de leerling 
van te voren wordt gevraagd om een aantal werkstukken te selecteren. 
 
Het onderzoek vond plaats in computerruimtes van de mediatheken van de 
scholen, of in een apart computerlokaal. Voor iedere leerling was telkens een 
eigen computer beschikbaar.  
 
Aan het begin van de lesuren kregen de leerlingen een korte uitleg over wat de 
bedoeling van het onderzoek is, en een meer gedetailleerde schriftelijke instructie 
zoals opgenomen in bijlage 5. Naast de instructies in de vragenlijsten zelf kregen 
de leerling ook een genreschema op papier (bijlage 4), waardoor ze snel een 
overzicht konden krijgen van de te selecteren genres per bron. 
 
Aan het begin van het onderzoek voerden de leerlingen een aantal handelingen 
uit in een tekst verwerker : het aantal woorden van een werkstuk tellen en het 
werkstuk anonimiseren. Leerlingen leverden de geanonimiseerde werkstukken 
die bij de vragenlijsten hoorden in via een USB stick. De werkstukken kregen in 
de bestandsnaam een unieke code mee die op het instructievel stond. Deze code 
werd ook in de vragenlijst gevraagd, zodat de werkstukken aan de vragenlijsten 
te koppelen waren. 
 
Voor het onderzoek is de internetapplicatie surveymonkey ingezet. De vragenlijst 
(bijlage 6) bestaat uit 

• 1 pagina voor het verzamelen van leerlingkenmerken 

• 1 pagina voor het verzamelen van werkstukmerken  

• een repeterende reeks pagina’s voor het verzamelen van bronvermelding 
kenmerken per werkstuk 

 

6.6. Dataverwerking 
 

Software: 
 

• De data uit surveymonkey is geëxporteerd naar een Excel spreadsheet. In 
het Excel bestand wordt de tabel met surveys per leerling omgewerkt naar 
een bestand met één rij per werkstuk, inclusief leerling-kenmerken. 
Vanuit die tabel is een nieuwe tabel gegenereerd met één rij per bron. 

• Tabellen en grafieken zijn gegenereerd met Excel functies, en nabewerkt 
in Flash. 
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• De flowcharts die een overzicht geven van modificaties in het 
genreschema (in bijlage 8.3, 8.4, 8.6 en 8.7) zijn gegenereerd met 
netwerkanalysetool Aisee. 

• Ten behoeve van de Spearman toets (zie 6.7) is een tabel met de 
verschillende betrouwbaarheidsscores per bron en het cijfer van het 
bijhorende werkstuk ingevoerd en geanalyseerd in SPSS. 

 
 
Bestandsopschoning: 
  

• In een analyse van de volledigheid en kwaliteit van de invoer per 
werkstuk, zijn 34 (half) ingevulde vragenlijsten verwijderd wegens 
verschillende reden (zie Bijlage 7, tabel B7.1).  

• Na een exercitie waarbij werd geprobeerd de aanwezige werkstukken te 
koppelen aan de codes die waren ingevoerd in de vragenlijsten bleken er 
elf werkstukken bij te zitten die niet in de vragenlijsten waren ingevoerd. 
Deze werkstukken zijn niet gebruikt. Ook werden werkstukken 
teruggevonden van onvolledig ingevulde vragenlijsten waar het de 
bronvermeldingen betrof. Deze werkstukken zijn wel gebruikt (zie Bijlage 
7 Tabel B7.2) 

• Na het genereren van een tabel per bron zijn nog eens 13 bronnen 
verwijderd om verschillende redenen (zie bijlage 8, tabel B8.1). 

• Na opschoning bleef een bestand over van 95 leerlingen die 135 
vragenlijsten invoerden met 914 bronnen. (zie Bijlage 7 Tabel 7.3)  

 
 

Representativiteitscontroles: 
 
Aan de hand van de beschikbare leerlingkenmerken is nagegaan in hoeverre de 
data representatief is. 
 

Verdeling over de jaargroepen 
Waar in de inleiding al onderzoeksterrein ‘de’ Tweede Fase wordt genoemd, 
is het vanzelfsprekend spijtig dat er geen Havo 4 en VWO 6 klassen in het 
onderzoek betrokken zijn, en relatief veel VWO 5 leerlingen. (zie bijlage 7, 
Tabel B7.6).  
 
Genderverhoudingen 
De populatie (54% van de werkstukken is door een meisje geschreven) is iets 
‘vrouwelijker’ dan de landelijke gemiddelde van 52,9% (VHTO 2008) 
 
Verdeling over de profielen 
Het is niet gemakkelijk om de verdeling over de profielen in de 
onderzoeksgroep en het landelijk gemiddelde te vergelijken (zie Bijlage 7 
Tabel B7.7.). Binnen de populatie komen de combinatieprofielen minder of 
niet voor. De techniekprofielen (50%) lijken iets oververtegenwoordigd ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde (48%). 
 
Welke vakken komen terug in de werkstukken 
De belangrijkste representativiteitskwestie is die van de verdeling over de 
vakken. (zie bijlage 7, Tabel B7.7) Leerlingen zijn gevraagd werkstukken te 
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selecteren waarbij ze zelf voor een belangrijk deel verantwoordelijk waren 
voor het selecteren van de bronnen. Het is niet raar dat vakken als 
geschiedenis en maatschappij er dan vaak tussen zitten. Het is moeilijk te 
verklaren dat er 13 natuurkunde werkstukken tussen zitten en geen 
scheikunde werkstukken. Maar opvallender is de totale afwezigheid van de 
vreemde talen. Het is denkbaar dat leerlingen een lees- of boekverslag niet 
vatten onder de term ‘werkstuk’, terwijl het vooraf toch niet de bedoeling 
was dit soort verslagen van het onderzoek uit te sluiten. De resultaten van dit 
onderzoek zijn dus niet voor het talen onderwijs van toepassing 

 
 

Validiteitcontroles: 
 

Voor de validiteitscontrole is een steekproef genomen van 10 willekeurig 
geselecteerde werkstukken waarvan de inhoud vergeleken is met de invoer. 
Een aantal variabelen (cijfer, aantal studielastuur, samen of alleen) was niet te 
valideren, de leerling moet daar worden geloofd. Drie variabelen passeerde 
de test 100%: vak, aantal woorden , aantal bronnen. De overeenkomsten 
tussen de invoer van de leerling en de ter validatie blind ingevoerde scores 
rond aanbieder en genrecodering, leverde echter een zeer zorgelijk beeld op, 
waarbij 26 van de 53 scores (de bronnen uit tien werkstukken) verschilden 
met die van de leerling op één van de twee variabelen.  

 
Er zijn verschillende mogelijke redenen voor deze validiteitsproblemen. 
1. De leerlingen zijn niet zorgvuldig genoeg te werk gegaan 
2. De leerlingen hebben niet genoeg begrip van de gebruikte media (en het 

jargon daaromheen) om deze toets uit te voeren. 
3. Het gebruikte genre schema schiet als methode te kort, bijvoorbeeld 

omdat de omschrijvingen niet duidelijk waren. 
4. Het scoren van bronnen binnen specifieke genres is in beginsel al heel 

erg moeilijk. 
 

Alle vier de redenen zullen meegespeeld hebben, maar welke reden het 
zwaarst weegt kan niet worden vastgesteld. 

  
 

Hercodering: 
 
Om de validiteitsproblemen op te lossen is besloten om alle aanbieders en 
genres te hercoderen. Dat biedt een aantal voordelen. De dataset wordt beter 
doordat de ambiguïteiten beter opgelost kunnen worden als het geheel van 
de dataset te overzien is. Zo kan worden bewerkstelligt dat vergelijkbare 
grensgevallen op de zelfde manier beoordeeld worden. De inter-
onderzoekers validiteit van deze aanpak is laag. De verschillende afwegingen 
zijn daarom wel zo zorgvuldig mogelijk gedocumenteerd. 

 
Ongeveer de helft van de bronnen is ingedeeld op basis van de 
bronvermelding, zonder verder onderzoek. Voor sites als Wikipedia en de 
grote krantentitels was dit bijvoorbeeld mogelijk. Van ongeveer 35% van de 
bronvermeldingen is de website bestudeerd. Daarbij is gezocht naar 
verwijzingen naar de aanbieder, het soort informatie dat geboden werd, 
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opmerkingen over de doelstellingen, de mate waarin de site een professioneel 
voorkomen had en genre specifieke determinanten. De overige 15% bestond 
uit boeken die niet op internet staan. Soms is op het internet informatie 
gevonden over de auteur of over de titel, in andere gevallen niet. In dat 
laatste geval is naar de titel gekeken en ook het oordeel van de leerling 
meegewogen. 

 
De overwegingen bij de indeling in verschillende categorieën aanbieders en 
genres zijn per categorie beschreven in bijlage 9(aanbieders) en 10(genres). 
Als de naam van de categorie niet helemaal voor zich spreekt, staat daar 
toegelicht hoe de term in het proces van codering is opgevat. Er wordt een 
korte omschrijving gegeven van de objecten die binnen de categorie vielen in 
deze dataset, en de afwegingen bij grensgevallen zijn ook gedocumenteerd. 

 
De bewegingen in de dataset naar aanleiding van deze hercodering, oftewel 
het verschil tussen de codering van de leerlingen en de onderzoeker, is 
weergegeven in 2 stroomdiagrammen (zie Bijlage 8 figuur B8.2 voor 
aanbieder en figuur B8.5 voor genre).  

 
 

Herindelingen: 
 

Na het hercoderen is een aantal aanpassingen gemaakt aan het aanbieders en 
genreschema. Zo is bijvoorbeeld een nieuwe groep aanbieders ‘nieuwe media 
bedrijven’ toegevoegd. Ook zijn een aantal categorieën samengevoegd, omdat 
de incidentele gescoorde of soms zelf lege categorieën een versplinterd beeld 
op zouden roepen. Zo is er één grotere categorie ‘kunst’ gemaakt van de 
verschillende kunstgenres. Alle verplaatsingen en samenvoegingen zijn 
weergegeven in stroomschema’s. Zie Bijlage 8 figuur B8.2 voor aanbieder en 
figuur B8.5 voor genre. 
 
Op basis van de data na deze exercities zijn frequentieverdelingen te maken 
die nodig zijn om de eerste twee vraagstellingen te beantwoorden. 
 

6.7. Betrouwbaarheidsscore en toetsende statistiek 
 
In hoofdstuk 5 zijn drie benaderingen van het begrip betrouwbaarheid 
geschetst: wetenschappelijkheid, onafhankelijkheid en 
verantwoordingsplichtigheid. Alle bronnen zijn gescoord op alle drie de 
benaderingen van betrouwbaarheid. 
 
Die score is indirect toegekend. Niet de bron zelf is gescoord, maar de 
categorieën waar ze binnen vallen. Aan de variabele ‘afzender’ is een score 
gekoppeld voor de onafhankelijkheid. Aan de variabele ‘genre’ zijn twee 
scores gekoppeld, voor wetenschappelijkheid en 
verantwoordingsplichtigheid. Zie Bijlage 11, tabel B11.1, B11.2 en B11.3 voor 
een omschrijving van de betekenis van de verschillende scores. 
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Van de drie scores zijn frequentieverdelingen gemaakt die kunnen helpen om 
een onderbouwd oordeel te geven over de mate waarin de gemiddelde 
geraadpleegde bron betrouwbaar genoemd mag worden. Deze 
frequentieverdelingen worden in het volgende hoofdstuk besproken. 
 
De drie scores zijn gebaseerd op drie verschillende perspectieven op het 
begrip betrouwbaarheid (zie figuur 6.1.). Als die drie schalen bij elkaar 
worden opgeteld, dan ontstaat een nieuwe 15 puntsschaal. Zie Bijlage 11, 
figuur B11.1.  
 

 
Bronniveau en werkstukniveau   
  

De structuur van de data is genest, bronnen binnen werkstukken. De 
onafhankelijke variabele van het gezochte verband, namelijk de 
betrouwbaarheidsscore, is op bronniveau vastgesteld, en de afhankelijke 
variabele op werkstukniveau. 

 
Bij de eerste toets die is uitgevoerd, is iedere bron gekoppeld aan het 
judicium van het werkstuk waaruit het afkomstig is. Het verband tussen die 
twee kan vervolgens met een Spearman toets worden geanalyseerd. (zie 
Tabel B11.5). Deze aanpak is eigenlijk niet helemaal correct. Als die correlatie 
optreedt, zou dat in feite betekenen een betrouwbare bron een hogere kans 
heeft om afkomstig te zijn uit een beter beoordeeld werkstuk – dat is een te 
omslachtig kansbegrip dat uitnodigt tot misinterpretatie.  

 

 

Figuur 6.1. Schematische weergave van de manier waarop in dit onderzoek de 
gemiddelde betrouwbaarheidsscore is opgebouwd. 
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Het probleem van de geneste structuur is ook uit te leggen in inhoudelijk 
termen. De dataset bevat 135 werkstukken met 927 bronvermeldingen. Het 
ene werkstuk bevat veel meer bronnen dan de andere (zie bijlage 7, figuur 
B7.14). Stel nu dat leerling x een werkstuk met 7 bronnen heeft van hoge 
kwaliteit, en daar nog twee bronnen bij zoekt van mindere kwaliteit, dan 
wordt de gemiddelde kwaliteit van de gebruikte bronnen lager, terwijl het 
werkstuk er toch op een bepaalde manier ook beter van kan worden. 
 
Op de één of andere manier moeten dus ook het aantal bronnen in de 
beschouwing meegenomen worden. Daar komt nog eens bij dat 10 bronnen 
in een kleine opdracht veel is, en voor een profielwerkstuk weer weinig. Ook 
het aantal studielast uur (slu) is dus een factor om rekening mee te houden.  

 
De alternatieve methode is correct, maar minder krachtig want volledig 
verdelingsvrij.  

1. Aan de hand van de betrouwbaarheidsscore is een gemiddelde 
betrouwbaarheid van de bronnen in de verschillende werkstukken 
vastgesteld.  

2. Hierna is de populatie werkstukken in drie groepen gedeeld van de 
lage, modale en hoge gemiddelde betrouwbaarheidsscores. De modale 
groep wordt verder buiten beschouwing gelaten. Zo is er ook een 
verschil tussen de hoogste score in de lage groep en de laagste score in 
de hoogste groep. 

3. Uit de twee groepen worden zoveel mogelijk paren van werkstukken 
samengesteld met een gelijk of bijna gelijk aantal bronnen. De 
werkstukken die een missing value op judicium hebben zijn niet 
meegenomen bij het kiezen van deze paren. Het aantal slu per 
werkstuk is ook meegenomen bij het maken van zo goed mogelijke 
paren. Waar missing values op het aantal slu het maken van paren 
verhinderde, is een vergelijking gemaakt op basis van het aantal 
woorden. 

4. De paren waarbij het werkstuk uit de groep met lage 
betrouwbaarheidsscores een lager cijfer kreeg dan die uit de hoge 
groep zijn gescoord met een +. Andersom is een – genoteerd en waar 
het cijfer gelijk bleek te zijn is een 0 genoteerd. De 0 scores zijn in de 
tekentoets niet meegenomen. 

 
Nu geldt:  
H0: de betrouwbaarheidsscore is geen voorspeller van het cijfer. Het aantal 
plussen en minnen is toevallig verdeeld. 
H1: de betrouwbaarheidsscore is een voorspeller van het cijfer. Het aantal 
plussen is significant groter dan het aantal minnen. 
 
De bevindingen van deze binominale tekentoets zijn uitgewerkt in bijlage 11, 
tabel B11.4, en worden besproken in het volgende hoofdstuk. 
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HO O FD ST UK  7 :  ON DERZO EKSRESULT AT EN  
 

7.1.Verzamelmethodes 
 

Via welke wegen verzamelen leerlingen bronnen voor Tweede Fase werkstukken als ze 
opdracht krijgen die bronnen zelfstandig te kiezen? 
 
Aan de respondenten is gevraagd aan te geven op wat voor manieren ze de 
bronnen voor het betreffende werkstuk hebben verzameld. De uitslagen zijn 
weergegeven in Bijlage 7, Tabel 7.13. 
 
Een groot deel van de leerlingen (95%) geeft aan dat ze internet hebben 
gebruikt, 36% gebruikt internet zelfs als enige bron. De bibliotheek wordt 
door 47% van de leerlingen geraadpleegd.  

 
Uit een analyse van de bronverwijzingen zelf, blijkt dat 70% van alle 
bronverwijzingen een internetverwijzing (URL) bevat. (zie bijlage 8, tabel 
B8.2). 
 
Deze cijfers lijken de conclusie te ondersteunen dat internet ver is 
doorgedrongen als informatiebron voor dit soort onderwijsleersituaties. Dat 
leidt waarschijnlijk tot het gebruik van andere soorten informatie dan voor de 
opkomst van het internet.  
 
Maar juist door de dominantie van internet als zoekmiddel, is het niet meer 
erg zinvol om internetcontent als aparte categorie informatie te zien. Er zijn 
grote verschillen in de soorten internetcontent die leerlingen gebruiken voor 
hun werkstukken. Sommige soorten internetcontent zijn een kopie of 
gelijkwaardige variant van de traditionele media als kranten, tv, 
encyclopedieën en ook boeken. 
 
De kwaliteit van de bronvermeldingen laat overigens veel te wensen over (zie 
Tabel B8.2). Een derde van alle bronverwijzingen is dermate vaag dat niet 
precies duidelijk is wat de leerling nou exact heeft gebruikt (vaak enkel een 
homepage). Nog eens 57% van de bronnen is wel expliciet maar ver van 
volledig (vaak enkele een deeplink).  

 

 7.2. Aanbieders 
 

Hoeveel van deze zelfstandig gekozen bronnen zijn afkomstig van wat voor soort 
aanbieders? 

 
Door het bestuderen van de bronnen uit de werkstukkenpopulatie kwam de 
volgende verdeling van de bronnen over soorten aanbieders naar voren. 
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Opvallende uitkomsten zijn het bescheiden aandeel (6%) van de traditionele 
leermiddel aanbieders (scholen, educatieve organisaties en uitgeverijen). Ook 
het aanzienlijke aandeel (14%) van een diverse groep particuliere aanbieders 
is opvallend.  

 

 
Figuur 7.1: Verdeling van de bronnen over verschillende categorieën van aanbieders 
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Verdeling van de bronnen (n=927) over negen verschillende categorieën van aanbieders na hercodering en 
herindeling. Zie voor omschrijvingen per aanbieder Bijlage 9. De – goed te onderscheiden – aanbieders binnen 
de categorie ‘traditionele media’ worden nader benoemd in Bijlage 9, tabel B9.1. 

  

 
 

Wat zegt die aanbiedersverdeling over de onafhankelijkheid van die 
bronnen? 
  
Een betrekkelijk groot deel van de bronnen (33%) is gescoord als van een 
onafhankelijke aanbieder: traditionele media, educatieve organisaties en 
wetenschap. Commerciële uitgeverijen zijn gescoord als voldoende 
onafhankelijk (16%), overheid is gescoord als enigszins afhankelijk (-), en 
bedrijven en maatschappelijke organisaties als afhankelijk (--). De midden 
categorie bestaat uit de categorieën particulieren en nieuwe media. Het is niet 
goed te zien waar de aanbieders in die categorieën afhankelijk van zouden 
kunnen zijn, maar juist die vaagheid kan ook tot zorg strekken. 
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Figuur 7.2: De mate waarin bronnen van onafhankelijke aanbieders afkomstig zijn 
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Verdeling van de bronnen (n=927) op een vijfpuntsschaal van meer en minder onafhankelijkheid van de 
aanbieder van het materiaal. De criteria die gebruikt zijn om te scoren zijn in algemene zin toegelicht in bijlage 
11, tabel B11.1, en per categorie in bijlage 9. 

 

 

7.3. Genres 

 
Hoeveel van deze zelfstandig gekozen bronnen kunnen worden ingedeeld in 
welke genres? 
 
In figuur 7.3. is weergegeven in welke genres de bronnen binnen de populatie 
van dit onderzoek verdeeld kunnen worden. Een aantal opmerkingen om op 
opvallende zaken te wijzen: 
- bronnen uit genres waarvan de onbetrouwbaarheid evident is, komen 

meer dan incidenteel voor. Zo is 4% van de bronnen werk van een andere 
leerling, 3% reclame en 7% verder ongespecificeerde homepages. 

- Wikipedia vormt een genre op zich, met een aandeel van 9%. 
- 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 dikwijls wat triviale informatie bieden. 

- In de bronnen is een soort van tweedeling te benoemen. De ene helft 
bestaat uit primair kennisgeoriënteerde leerstof: onderwijs, kennis en 
wetenschap en naslag. De andere helft is meer maatschappelijk 
georiënteerd: nieuwsmedia, communicatie en kunst. Communicatie is 
dan te zien als een categorie waar leerlingen met het eigen materiaal van 
verschillende instellingen in contact komt, in de nieuwsmedia worden die 
boodschappen door een intermediair gefilterd. 
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Figuur 7.3: Verdeling van de bronnen over verschillende genres 
 

 
 
Verdeling van de bronnen (n=927) over vierentwintig verschillende genres binnen zeven hoofdgroepen. Zie 
voor omschrijvingen per genre Bijlage 10.  

  

 
 

Wat zegt de genre-indeling over de wetenschappelijkheid van de bronnen? 
Slechts een beperkt deel van de genres zijn beoordeeld als wetenschappelijk: de 
categorie ‘wetenschap’ en een aantal naslag categorieën die ook niet massaal 
worden gebruikt. Het is niet onbegrijpelijk of perse zorgwekkend dat deze 
categorie slecht gevuld is. De VWO / Havo scholieren zijn nog niet klaar voor 
echte wetenschappelijke publicaties. Ook de lichter wetenschappelijke genres die 
de score (+) hebben meegekregen, moeten goed genoeg zijn voor dit 
onderwijsniveau. Daarmee is ongeveer 48% van het materiaal voldoende 
wetenschappelijk. 
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Figuur 7.4: De mate waarin bronnen wetenschappelijk lijken te zijn 
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Verdeling van de bronnen (n=927) op een vijfpuntsschaal van meer en minder wetenschappelijkheid die 
binnen een bepaald genre kan worden verwacht. De criteria die gebruikt zijn om te scoren zijn in algemene 
zin toegelicht in bijlage 11, tabel B11.2, en per genre in bijlage 10. 

 

 
Van veel genres is redelijk duidelijk dat ze niet wetenschappelijk bedoeld zijn 
of wetenschappelijke pretenties hebben: reclame, kunst, opinie en debat. 
Maar ook hier is een grijze zone van content in genres als ‘algemeen 
informatief’, ‘aanvullend onderwijsmateriaal’ en ‘voorlichtingsmateriaal’, 
waarbij het heel moeilijk vast te stellen is wat nou precies de 
wetenschappelijke onderbouwing is. 

 
Wat zegt de genre-indeling over de mate waarin de producenten van de 
bronnen de kwaliteit van hun product actief bewaken wegens een 
verantwoordingsplicht? Het was niet gemakkelijk om zoiets als een 
verantwoordingsplicht goed te operationaliseren. Verschillende genres 
leggen op hun eigen typische manier verantwoording af. Twee elementen aan 
een verantwoordingsplicht zijn daarom onderscheiden: enerzijds de wel of 
niet aanwezige economische noodzaak om goed te reageren op kritiek van de 
informatieontvanger, anderzijds de mechanismen om die kritiek te 
ontvangen. Zie bijlage 11, tabel B11.3 voor de gebruikte criteria bij het scoren 
in algemene zin, en bijlage 10 voor een motivatie van de score per genre. 
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Figuur 7.5: De mate waarin de makers van de bronnen verantwoordingsplichtig lijken te 
zijn 
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Verdeling van de bronnen (n=927) op een vijfpuntsschaal waarop gescoord kan worden in hoeverre de 
bronnen binnen dit genre verbeterd worden op basis van een verantwoordingsplicht naar de ontvanger van 
die informatie toe. De criteria die gebruikt zijn om te scoren zijn in algemene zin toegelicht in bijlage 11, tabel 
B11.3, en per categorie in bijlage 10. 

 

 
Het beeld voor verantwoordingsplichtigheid is iets positiever dan voor 
onafhankelijkheid en wetenschappelijkheid, meer dan de helft van de 
bronnen blijft ‘in het groen’. Toch kan van circa 25% van de bronnen worden 
gesteld dat ze mogelijk weinig gevoelig zijn voor hoe de ontvangers er op 
reageren. 

 
 

7.4. Betrouwbaarheid als voorspeller voor het cijfer 
 

Is de betrouwbaarheid van de bronnen binnen een werkstuk van invloed op het cijfer 
dat de leraar de leerlingen geeft voor hun werkstuk?  

 
De hypothese van deze vraagstelling luide, kort onder woorden gebracht: hoe 
betrouwbaarder de bronnen, hoe hoger het cijfer. 
 
De eerste manier om dit te toetsen is met de Spearman’s rho toets. Daaruit 
blijkt (zie figuur B11.7) dat de hypothese dat het cijfer hoger is, naarmate de 
bronnen betrouwbaarder zijn, moet worden verworpen. Een omgekeerde 
hypothese zou opvallend genoeg significant zijn, voor de samengestelde 
betrouwbaarheidsscore onder α=0,05, en voor de afzonderlijke score 
wetenschappelijkheid zelf onder een α=0,01. Wetenschappelijk materiaal is 
dus gemiddeld vaker afkomstig uit werkstukken die gemiddeld een lager 
cijfer kregen. 
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De tweede toets is een verdelingsvrije binominaal toets (tekentoets). De 
werkstukken zijn ingedeeld in twee groepen van hogere en lagere 
betrouwbaarheid. Daarna zijn koppels gemaakt met twee werkstukken uit de 
twee verschillende groepen die op andere kenmerken als aantal bronnen, 
studielast uur, aantal woorden, en waarmogelijk vak, zo goed mogelijk bij 
elkaar paste. 
 
Het viel te voorzien dat het bedoelde verband wellicht niet zichtbaar zou 
worden. De toets is niet erg krachtig, de werkstukken zijn ondanks de zo 
goed mogelijke match verschillend van aard. Verder is de betrouwbaarheid 
van de bronnen, ook al zou deze perfect gemeten kunnen worden, slechts één 
van de elementen die een leraar zal meewegen bij het vaststellen van het 
cijfer. 
 
Strikt genomen is de uitslag van de tekentoets (zie bijlage 11, tabelB11.4) dat 
de hypothese niet ondersteund wordt door de statistische uitkomst. Ook hier 
is het verband evenwel bijna significant in tegengestelde richting. 

 
Het lijkt niet echt mogelijk om voor het gevonden tegengestelde verband een 
zinvolle hypothese te ontwikkelen (hoe meer onbetrouwbare bronnen, hoe 
hoger het cijfer?). Evengoed zet dit tegengestelde verband extra vraagtekens 
bij de basisveronderstelling dat betere (betrouwbaardere) bronnen leiden tot 
een beter werkstuk. In de conclusies komt dat vraagstuk verder aan de orde.  
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 HOOFDSTUK  8 :  CONCLUS I ES  EN  D I SCUSS I E  
 

8.1. Conclusies 
 

De vraagstelling van dit onderzoek luidde: 
 

In hoeverre is de betrouwbaarheid van het curriculummateriaal gewaarborgd, 
waar het onderwijs in de Tweede Fase betreft waarin leerlingen zelfstandig 
bronnen verzamelen voor werkstukken? 

 
Voor dit onderzoek zijn werkstukken (n=135) verzameld van Tweede Fase 
leerlingen (n=95) op twee verschillende scholen. De bronnen zijn aan de hand 
van deze vermeldingen ingedeeld in genres en soort aanbieder. 

 
Dit hoofdstuk begint met een korte samenvatting van de empirische 
bevindingen. Daarna komen een aantal van de thema’s aan de orde die in de 
literatuuronderzoeken besproken zijn. Deze thema’s worden in verband 
gebracht met de onderzoeksresultaten. 
 
 

Resultaten van het empirisch onderzoek 
 
De studie bevestigt de verwachting dat internet een populaire manier van 
informatie verzamelen is. Zeventig procent van de bronvermeldingen bevat 
een URL. Zesendertig procent van de leerlingen gebruikt het internet als 
enige bron. 

 
Betrouwbaarheid is in dit onderzoek benaderd als een combinatie van 
wetenschappelijkheid, onafhankelijkheid en verantwoordingsplichtigheid. Bij 
het materiaal dat de leerlingen gebruiken kunnen op alle drie deze criteria 
tekortkomingen worden geconstateerd. Zo is 38% van het materiaal 
afkomstig uit niet wetenschappelijke genres, 25% niet van onafhankelijk 
aanbieders en 25% van het materiaal komt van uit genres met een lage 
verantwoordingsplichtigheid.  
 
De ontwikkelde schaal voor betrouwbaarheid vertoont geen positieve 
samenhang met het cijfer dat leerlingen ontvangen. Eerder lijkt het 
omgekeerde het geval, dat werkstukken met onbetrouwbare bronnen beter 
worden gewaardeerd. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: 
- docenten letten bij de beoordeling niet genoeg op de kwaliteit van het 

bronmateriaal. 
- Materiaal dat in dit onderzoek als ‘onbetrouwbaar’ is bestempeld kan 

binnen de context van specifieke onderzoeksopdrachten door de leerling 
meer afstandelijk worden benaderd en op die manier toch waarde hebben 
voor het leerproces. 
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- In de amateuristische sferen zit wellicht toch veel materiaal dat de 
leerlingen goed begrijpen en vanwege de toegankelijke toonzetting 
makkelijker transformeren tot werkstuktekst. 

 
 

Curriculum perspectief 
 
In hoofdstuk 2 is dieper ingegaan op de sturing vanuit het curriculum. Het 
werkstukken onderwijs kan worden gezien als een werkvorm die door het 
Tweede Fase vernieuwingsprogramma enorm gegroeid is. Dit is een 
constructivistisch element in dit programma. 
 
Slechts 11% van het materiaal komt uit genres die echt speciaal voor het 
onderwijs bedoeld zijn, waarvan 4% traditionele schoolboeken. De invloed 
van het curriculum op dit onderwijs kan natuurlijk nog wel naar voren in 
komen via instructies van de docent of vanuit het leerboek omtrent het 
onderwerp van het werkstuk.  
 
Het curriculum heeft al met al een sterke invloed gehad op de werkvorm van 
dit onderwijs, maar verliest juist door het open karakter van die werkvorm 
haar invloed op de inhoud.  

 
 
Informatievaardigheden 

   
Onderzoek naar de manier waarop leerlingen informatie zoeken, selecteren 
en evalueren, leert dat er veel valt aan te merken op de vaardigheden die 
leerlingen op dat gebied vertonen. In het kader van dit onderzoek moet met 
name gewezen worden op tekortkomingen in de structurele vaardigheden, 
een begrip van de opbouw van het totaal aan beschikbare informatie. 

 
 
Educatieve communicatie 

 
Educatieve communicatie ontstaat door het combineren van twee 
verschillende soorten doelstellingen, professioneel communicatief en 
educatief. Het gaat om lesmateriaal dat wordt aangeboden door bedrijven, 
overheden en NGO’s. 
 
Het aandeel van deze educatieve communicatie is relatief klein, 7%. De 
genres die horen bij professionele communicatie: voorlichting, officiële 
documenten en homepages, zijn samen goed voor 19%. Zo komt uiteindelijk 
toch veel materiaal uit de samenleving in het curriculum. Leerlingen grijpen 
dus het vaakste naar het materiaal dat niet speciaal voor hen bedoeld is. 
 
 

Amateurisme 
  

Leerlingen gebruiken veel materiaal dat van amateurs afkomstig is. Van de 
aanbieders is 14% als particulier aangemerkt. Werk van een andere leerling 
(4%), algemeen informatieve sites (9%), opinie en debat (3%) en persoonlijk 
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(2%), samen goed voor 18%, zijn genres waarvan de meeste bijdragen 
gemaakt, verzameld of bewerkt zijn door amateurs.  
 
Binnen dit domein is het heel moeilijk om vast te stellen hoe materiaal tot 
stand is gekomen, en hoeveel waarde we er aan moeten hechten. Er zit zeker 
materiaal tussen dat van hoge kwaliteit is, en ook materiaal dat vanwege een 
uitleggende toonzetting misschien wel extra goed bruikbaar is voor 
onderwijsdoeleinden.  
 
Dit materiaal is in het empirisch onderzoek vaak beoordeeld als minder 
betrouwbaar. Het empirisch onderzoek toont aan dat die beoordeling niet 
aansluit bij het oordeel van de leraar. Dat kan betekenen dat dit domein bij 
het data scoren ondergewaardeerd is, en meer goed materiaal biedt dan de 
structurele kenmerken suggereren.  
 
Van alle bronnen die voor dit soort onderwijs wordt gebruikt komt 9% van 
Wikipedia. Dat is een stevig marktaandeel voor één enkele organisatie met 
een grote internationaal netwerk van vrijwilligers. De voor- en nadelen van 
de ‘wiki waarheid’ zijn onderwerp van een levendig debat. Dat debat is ook 
interessant voor leerlingen, bij wie deze site voorlopig een populair 
leermiddel zal blijven. 

 

8.2. Discussie 
 

In dit onderzoek is een relatief nieuw soort onderwijsarrangement 
onderzocht, het werkstukken onderwijs in de Tweede Fase. De leerling 
vervult daarbij ook een nieuwe rol, is de poortwachter van zijn eigen 
informatieaanbod geworden. De informatieomgeving waarin de leerling zich 
begeeft is door de opkomst van internet fundamenteel veranderd. Problemen 
van gebrekkig beschikbaar bronmateriaal zijn veranderd in problemen om uit 
het overweldigende aanbod een verstandige keuze te maken.  
 
Het is moeilijk om een referentiepunt of kwaliteitsstandaard voor deze 
nieuwe onderwijssituatie te bepalen. Het is evident dat de leerling de taak als 
poortwachter anders, en wellicht minder grondig, uitvoert dan de docent. 
Het is ook evident dat deze beginnende onderzoekers niet over dezelfde 
vaardigheden beschikken als een volleerde onderzoeker. Voor zover in deze 
scriptie tekortkomingen naar voren komen, moeten ze in dat licht gezien 
worden: minder dan het onbereikbare ideaal. 

 
Vanuit instructionistisch perspectief, met een opvatting waarbij kennis 
deelbaar is en buiten de mens bestaat, kunnen we de bronnen zien als een 
grondstof voor het leren. De kwaliteit van het onderwijs wordt dan direct 
beoordeeld door de kwaliteit van het bronmateriaal. We kunnen dan wijzen 
op meer dan een kwart onbetrouwbare bronnen, en dat als reden tot zorg 
zien. We kunnen er ook op wijzen dat een aanzienlijk deel van de 
internetinformatie juist prima betrouwbaar is. 
 
Een constructivist kan er op wijzen dat de leerlingen aan de slag moet met 
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onversneden informatiebronnen, zoals ze die in hun beroepsleven ook zullen 
aantreffen. Als leerlingen uit verschillende soorten bronnen, meer en minder 
betrouwbaar, een coherent werkstuk weten te maken, dan is dat ook 
waardevol. Het is ook heel waardevol als het onderwijs niet altijd maar 
gevangen blijft tussen de vier muren van het klaslokaal, maar meer kijkt naar 
wat er in de buitenwereld gebeurt. Dit onderwijs levert daar een goede 
bijdrage aan. Bovendien biedt de zelfstandigheid de leerlingen ruimte om 
hun eigen aanpak te kiezen en eigen interesses verder te ontwikkelen. 
 
In de manier waarop nu in de politiek over dergelijke tegenstellingen 
(traditioneel of vernieuwend) wordt gesproken, lijkt er meer dan in de jaren 
negentig ruimte om iedere school of docent een eigen richting te laten kiezen. 
Tegen die achtergrond is het ook voor problemen als de betrouwbaarheid 
van bronmateriaal niet erg zinnig om eenduidige richtlijnen aan te geven die 
geen ruimte bieden voor de waardenoriëntatie van de docent of de school. 
Evengoed zijn wel kritische kanttekeningen te plaatsen bij beide 
benaderingen. 
 
De kritiek op het constructivisme is besproken in hoofdstuk 2. Het is een 
kunst om met nieuwe werkvormen en nieuwe beoordelingsmodellen toch 
een leersituatie te scheppen waar de leerling ervaart dat het er echt toe doet 
om goed te presteren, juist ook op de procesvaardigheden waar het in dit 
vernieuwende onderwijs allemaal om begonnen was. Het onderwijs moet 
niet vervallen in een soort laissez-faire verantwoordingsvacuüm. 
 
Een puur traditionele benadering is ook niet houdbaar. De veranderingen in 
het informatie-aanbod zijn niet zomaar te negeren. De opvattingen over wat 
we moeten verstaan onder kennis, waarheid en wijsheid zijn aan het 
schuiven. Juist iemand die de leerling de waarde van kennisautoriteit en 
redactionele kwaliteit wil bijbrengen, zal leerlingen moeten leren hoe ze 
onderscheid maken tussen meer en minder betrouwbaar materiaal. 
 
Gelukkig schuilt in het hele vraagstuk iets fascinerends en is het daarmee 
bijzonder geschikt voor het onderwijs. Concrete verhalen die laten zien hoe 
de media ons bij de neus nemen, houden ons een spiegel voor en prikkelen 
ons kritisch denkvermogen.  
 

 
Suggesties voor aansluitend onderzoek: 

 
Deze studie is ingeperkt tot het bestuderen van literatuurlijsten. 
Vanzelfsprekend is er nog veel meer te leren van de verzamelde 
werkstukken. Het zou interessant zijn om uit te zoeken hoe leerlingen 
bronnen verwerken tot tekst in het werkstuk. Wordt er veel overgeschreven, 
of vatten leerlingen teksten samen? Antwoorden op deze vragen zouden 
meer inzicht geven in de manier waarop leerlingen omgaan met minder 
betrouwbare bronnen. 
 
De rol van de school en de docent is niet onderzocht. In de praktijk is de 
docent natuurlijk een belangrijke sturende factor. Nader onderzoek kan meer 
licht werpen op dit instructieproces. 
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B I J LAGE  1 :  TOEL ICHT ING  VOOR  SCHOLEN  (B I J  
WERV INGSBR I E F )  

  
 

Meer informatie over dit onderzoek  
 
Welke klassen kunnen meedoen? 

 

Ik zoek drie tot vijf klassen per school, die een heel lesuur aan dit onderzoek kunnen 
besteden. Het gaat daarbij om Tweede Fase klassen, bijvoorkeur verdeeld over Havo 4 / 
VWO4 / VWO5. Het maakt voor het onderzoek niet uit wat voor vak er normaal in het 
lesuur gepland was.  

 
 

Wat wordt er verwacht van docenten die deelnemen? 
 
Ik kom zelf het onderzoek begeleiden. Als een docent een klas ter beschikking 
stelt, betekent dat niet dat het onderwijs van die specifieke docent onderzocht 
wordt. Leerlingen kiezen zelf welke werkstukken gebruikt worden, van wat voor 
vak dan ook. Docenten worden wel gevraagd om zorg te dragen voor een 
nauwkeurige instructie van de leerlingen, een week of een les voorafgaande aan 
dit onderzoek. 

 
 
Wat is de instructie voor de leerlingen? 

 
Leerlingen moeten 2 of 3 werkstukken meenemen voor de les. Het gaat om werkstukken 
waar de leerling zelf verantwoordelijk was voor het zoeken en kiezen van de juiste 
informatiebronnen. In de leerlingenbrief staat meer in detail uitgewerkt hoe ze zich 
moeten voorbereiden. U wordt verzocht die brief een week van te voren onder de 
leerlingen te verspreiden. 

  
 
Wat is er aan computerfaciliteiten nodig? 

 
Het onderzoek moet uit te voeren zijn in ieder normaal computerlokaal. We maken 
gebruik van een tekstverwerker en een internetbrowser. Het is wel belangrijk dat voor 
iedere leerling een computer aanwezig is. Als er een beamer aanwezig is, kan dat helpen 
bij de instructie, maar zonder beamer gaat dat uiteindelijk ook wel goed. 

 
 
Waarom dit onderzoek? 

 
In het Tweede Fase onderwijs worden leerlingen vaak zelf gevraagd om zelfstandig 
informatie te vergaren voor werkstukken of praktische opdrachten. Die zelfstandigheid is 
belangrijk om te ontwikkelen, als voorbereiding op het Hoger Onderwijs en een plek in de 
‘informatiemaatschappij’. 
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Wat leerlingen precies doen met die zelfstandigheid, dat weten onderzoekers niet zo goed. 
Er is veel onderzoek gedaan naar zoek en surfgedrag, waaruit blijkt dat leerlingen zelden 
de betrouwbaarheid van iedere bron die ze vinden uitgebreid onderzoeken. Is dat erg? We 
kunnen natuurlijk niet verwachten dat leerlingen er dezelfde standaarden op na houden 
als volleerde onderzoekers. Maar het roept wel de vraag op wat voor soort bronnen 
leerlingen vinden en gebruiken voor hun schoolwerk. 

 
 
Wat levert dit onderzoek op? 

 
Het gaat om een kwantitatief onderzoek, waarbij een indeling van de gebruikte bronnen in 
genres wordt gemaakt. De resultaten van het onderzoek kunnen Kennisnet helpen om te 
begrijpen welke materialen en ondersteuning de leerling wel of niet nodig heeft.  

 
 
Wat hebben we als school aan dit onderzoek? 

 
Niet alleen Kennisnet, ook uw eigen school krijgt een rapportage. Een overzicht van 
gebruikte genres op uw eigen school, ook in vergelijking met het gemiddelde van andere 
scholen, biedt u een concreet aanknopingspunt om de inzicht te krijgen in brongebruik bij 
werkstukopdrachten. 

 
 
 

 
Edwin Schravesande 
Student – onderzoeker Stichting Kennisnet ICT op School 
 
e.schravesande@kennisnet.org 
06-2493 2728 
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B I J LAGE  2 :  INSTRUCT I EBR I E F  VOOR  DE  

LEERL INGEN  
 
 
Beste leerling, 
 
 
Voor Kennisnet doe ik onderzoek naar brongebruik in werkstukken van Tweede Fase 
leerlingen. Binnenkort kom ik ook bij jullie in de klas. Het onderzoek duurt ongeveer een 
heel lesuur.  
 
Het onderzoek is in jouw klas ingepland op: { }  

 
Ik wil je vragen om twee of drie werkstukken mee te nemen  

••••    die je in de Tweede Fase hebt gemaakt.  

••••    die af zijn gerond 

••••    waar je al een cijfer voor hebt gehad. 

••••    waarbij je zelf verantwoordelijk was voor het zoeken en kiezen van de goede 
informatiebronnen. 

 
Het maakt niet uit voor welk vak de werkstukken gemaakt zijn. Je kan ook een werkstuk 
gebruiken dat je met andere leerlingen samen hebt gemaakt, maar vraag even na of die 
andere leerlingen niet met het zelfde werkstuk aan komen zetten. 

 
Het is voor het onderzoek belangrijk dat je de werkstukken digitaal beschikbaar hebt, 
bijvoorbeeld op een USB-stick.  
 
 
Tot ziens en alvast bedankt, 
 
 
 
Edwin Schravesande 
stichting Kennisnet ICT op School 

e.schravesande@kennisnet.org 
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B I J LAGE  3 :  GENRESCHEMA  TBV  

PROEFONDERZOEK  

 
 
1. Onderwijs materiaal 
Is de bron die je hebt gebruikt speciaal voor het onderwijs gemaakt? Gebruik dan één van deze genres. Zo nee, 
kijk dan verder bij 2. 
1a. Onderwijsmethodes van de boekenlijst of bijhorende internetsites en CD-ROMs 
1b. Onderwijsmateriaal gemaakt door bedrijven 
1c. Onderwijsmateriaal gemaakt door overheden 
1d. Onderwijsmateriaal gemaakt door maatschappelijke organisaties. 
1e. Kennisnet of een ander speciaal op het onderwijs gerichte site 
1f. Overig onderwijsmateriaal 
 
 
2. Speciale aanbieders 
Is de bron gemaakt door of in opdracht van één van onderstaande speciale aanbieders? Zo nee kijk verder of je 
je bron kan vinden onder 3 tot en met 6. 
2a. Overheid 
2b. Bedrijven 

2c. Maatschappelijke organisaties 
 
 
3. Wetenschap 
3a. Wetenschappelijke boeken of tijdschriften 
3b. Populair wetenschappelijke boeken of tijdschriften 
3c. Encyclopedieën of andere naslagwerken 
 
 

4. Massamedia 
4a. Nieuws- of achtergrondberichten uit kranten of tijdschriften 
4b. Columns, opiniestukken, recensies of ingezonden brieven uit kranten of tijdschriften 
4c. Overige journalistieke producties: weblogs, boeken o.i.d.. 
4d. Journaals of actualiteitsrubrieken 
4e. Documentaires 
4f. Tv overig 
 
 
5. Overige internetbronnen 
5a. Kennisplatforms, semi-professionele sites rond een specifiek thema 
5b. Wikipedia of andere wikisystemen 
5c. Persoonlijke webpagina’s of weblogs 
 
 
6. Speciale genres 
6a. Historische primaire bronnen (archiefmateriaal) 
6b. Kunst: film, literatuur, beeldende kunst, muziek, poëzie of overige kunst 
6c. Werk van een andere leerling 
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B I J LAGE  4 :  GENRESCHEMA  TBV  DEF IN I T I EVE  

ONDERZOEK  
 

Wie is de aanbieder van dit materiaal? 
 

1. Een nieuwsorganisatie: kranten tijdschriften, omroepen. 
2. Een universiteit of een andere wetenschappelijke organisatie. 
3. Een educatieve uitgever of een andere onderwijsorganisatie. 
4. Een commerciële uitgeverij (voor boeken die je in de gewone boekhandel koopt). 
5. Een overheid 
6. Een maatschappelijke organisatie 
7. Een bedrijf  
8. Particulieren / individuen / amateurs 
?. Weet je het niet: geef dan kort aan waarom niet 

 
Waar hoort de bron thuis in dit genreschema? 

 
A.  Onderwijs  E.  PR, communicatie en beleid 

1. Schoolboeken / onderwijsmethodes  20. Reclame of campagnemateriaal 

21. Voorlichtingsmateriaal 2. Aanvullend onderwijsmateriaal: lespakketten, 
websites, informatiepakketten voor leerlingen  22. Plannen, beleidsstukken, verslagen. 

3. Film of televisieprogramma's voor het onderwijs  23. Wet en regelgeving en juridische documenten 

24. Homepages van grote organisaties 4. Boeken over een specifiek onderwerp, speciaal voor 
jongeren geschreven.  25. Vakbladen of vakliteratuur 

5. Werkstuk of site van een andere leerling    

     

B.  Kennis en wetenschap  F.  Kunst en Cultuur 

6. Wetenschappelijk onderzoek  26. Literatuur 

7. Populair wetenschappelijk werk  27. Beeldende kunst 

8. Encyclopedieën  28. Fotografie 

9. Atlassen  29. Film 

10. Woordenboeken  30. Theater 

11. Andere naslagwerken  31. Muziek 

12. Wikipedia of andere wikisystemen  32. tv programma’s (vermakelijk) 

13. Historische bronnen  33. Recensies, of boeken over kunst en cultuur 

     

C.  Nieuwsmedia  G.  Persoonlijk 

14. Nieuws: nieuwsberichten, journaals, 
achtergrondstukken  

34. Sites over een specifiek thema, gemaakt door 
een amateur. 

15. Meningen: opiniestukken, columns, discussies. 
 

35. Dagboeken, reisverslagen en 
(auto)biografieën. 

16. Documentaires  36. weblogs of persoonlijke webpagina’s 

17. Cartoons, nieuwsfoto's, infographics    

     

D.  Zoeken en vinden  ?  Weet je het niet? 

18. Zoekmachines   

19. Portalsites, startpagina’s of andere sites die vooral 
doorverwijzen naar andere sites  

 

Kies dan ‘anders namelijk’ en schrijf op wat je 
twijfels zijn. 
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B I J LAGE  5 :  ONDERZOEKS INSTRUCT I E   
 
Brongebruik in 2e fase werkstukken 
Onderzoeksinstructies 
 
 

1. Open alle werkstukken: 
Zoek de werkstukken op die je voor dit onderzoek hebt meegenomen, en open ze allemaal 
in Word. 
Als je maar één of twee werkstukken bij je hebt, kan je gewoon meedoen. Heb je geen 
werkstukken bij je? Overleg dan met de onderzoeksleider. 

 
2. Anonimiseren 

Haal alle namen weg uit de werkstukken: je eigen naam, de namen van mensen met wie je 
hebt samengewerkt en de naam van je docent.  

 
3. Opslaan: 

Sla de werkstukken op op de computer, onder een nieuwe naam. Noem het werkstuk naar 
je onderzoeksnummer (zie in het vak rechtsboven), gevolgd door een volgnummer. Dus 
bijvoorbeeld: B102-1.doc, B102-2.doc en B102-3.doc. In de loop van het onderzoek krijg je 
een USB stick waar je het werkstuk op kan achterlaten.  

 
4. Woorden tellen: 

Tel het aantal woorden van ieder werkstuk en schrijf dat hieronder op. Zie onder het menu 
Extra / woorden tellen. 

 

Werkstuk 1  
 

Werkstuk 2  
 

Werkstuk 3  
 

 
 

5. Inlezen: 
Het onderzoek gaat verder als volgt: 

• Je opent de vragenlijst op het internet.  

• Je krijgt dan eerst wat eenvoudige vragen over jou en over het werkstuk. 

• Daarna ga je de bronnen uit je werkstuk één voor één analyseren. Daarvoor 
beantwoord je steeds twee vragen: 

i. Wie is de aanbieder van dit materiaal 
ii. Wat is dit voor genre? 

De antwoordopties voor die twee vragen staan op het scherm, maar ook op de 
achterkant van dit blaadje. Lees ze nu maar alvast door. 

 
6. Ga naar de internetenquête 

Open Internet Explorer of Firefox en open de volgende URL.  
 

http://tinyurl.com/4yqqlz 
 

Volg de instructies op het scherm  

A114 

onderzoeksnummer 
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B I J LAGE  6 :  INTERNETVRAGENL I J S T  
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B I J LAGE  7 :  WERKSTUKKENPOPULAT IE  
 
 

Tabel B7.1: Uitval van vragenlijsten en werkstukken 
  

 
2  
 

 
vragenlijsten zijn verwijderd wegens onzinnige invoer 

6 vragenlijsten zijn verwijderd omdat ze niet volledig waren ingevoerd, en er ook geen origineel 
werkstuk aanwezig was 

18  
 
 

vragenlijsten zijn verwijderd waarvan de werkstukkenmerken wel compleet waren ingevoerd, 
maar waarvan in het origineel geen literatuurlijst was te vinden. 

1 vragenlijst is verwijderd omdat deze niet volledig was ingevoerd en het originele bestand niet 
te openen was 
 

3  
 
vragenlijsten zijn verwijderd omdat het betreffende werkstuk dubbel was gebruikt (door twee 
verschillende auteurs (werkstukken zijn vaak samen geschreven, zie tabel B7.5) 
 

4  vragenlijsten zijn verwijderd die weliswaar netjes waren ingevuld maar waarvan de 
werkstukken niet van de leerling zelf waren, maar van internet geplukt bij gebrek aan een 
eigen werkstuk. Dit was slechts een manier om deze leerlingen bezig te houden. 
 

34 Ingevoerde vragenlijsten zijn niet gebruikt 
 

11 Werkstukken zijn wel ingeleverd, maar niet te koppelen aan een ingevoerde vragenlijst. 
  

 
45 

 
Totale uitval 
 

 
 

Tabel B7.2: Gebruikte vragenlijsten 
 

  

Tabel B7.3: Leerlingen 
doublures 
 
58 leerlingen vulden één 
vragenlijst in die gebruikt is 

 
58 

 
17 
 

 
Vragenlijsten kende gebreken in de manier waarop 
de bronnenlijst was ingevoerd. Leerlingen hadden 
deze niet afgemaakt of bijvoorbeeld alle bronnen 
ingevoerd daar waar alleen bron 1 moest worden 
ingevoerd. Deze lijsten zijn aangevuld aan de hand 
van de beschikbare werkstukken. 
 

 

34 leerlingen voerden twee 
vragenlijsten in die gebruikt 
zijn 

68 

5 Vragenlijsten waren volledig ingevuld, al was het 
betreffende werkstuk niet ingeleverd of niet terug 
te vinden. 
 

 3 leerlingen voerden ieder 3 
vragenlijsten in die gebruikt 
zijn 
 

9 

113 
 
 

Vragenlijsten waren volledig ingevuld, met een 
beschikbaar werkstuk 

  
95 leerlingen 

 
135 

 
135 

 
Totale populatie werkstukken (n) 
 

   



83 

 

 
 Tabel B7.4: Gender in de leerlingen- 
populatie en de werkstukkenpopulatie 

 

 Tabel B7.5: Samen of alleen 
 

 

alleen 23 
Leerlingenpopulatie Werkstukkenpopulatie 

2 ll 94 

42 (44%) Jongens 62 (46%) werkstukken 3 ll 12 

53 (56%) Meisjes  73 (54%) werkstukken 4 ll 4 

  5 ll 2 

95 (100%) leerlingen 
 

135  (100%) werkstukken 
 

 

Totaal 135 
 

 
 
 

Tabel B7.6: Verdeling van werkstukkenpopulatie per school, per profiel en per 
jaargroep 

 

   
School 1 

 
School 2 

 
Scholen samen 

 Landelijk gemiddelde 
profielkeuze (* 

      C & M 16%
 Havo 5 C & M 8  8  E&M 23%
  E&M 6  6  N&G 20%
  N&T 9  9  N&T 10%

  
Totaal Havo 5

 
23 

 
0 

 
23 

 N&T en N&G 18%

      C&M en E&M 14%
 VWO 4 C & M  1 1    

  E&M  1 1    

  N&G  9 9    

  N&T  3 3    

  
Totaal VWO 4

 
0 

 
14 

 
14 

   

      Jaargroepen samen 

 VWO 5 C & M 16 1 17  C & M 26 (19%) 
  E&M 31 2 33  E&M 40 (30%) 
  N&G 23 5 28  N&G 37 (27%) 
  N&T 14 3 17  N&T 29 (21%) 
  N&T en N&G 3  3  N&T en N&G 3 (2%) 

 
 Totaal VWO 5 

 
87 

 
11 

 
98 

 
totaal

 
135 

        

 
 Eindtotaal

  

 
110 
 

 
25 
 

 
135 
 

   

 
(* Het landelijk gemiddelde profielkeuze is opgesteld aan de hand van kerncijfers (OC&W 2006) 
van het cohort dat in 2006 aan de Tweede Fase begon. De cijfers zijn een gewogen gemiddelde 
van Havo en VWO in de verhoudingen zoals die ook in deze populatie zijn. 
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Tabel B7.8: Studielastuur 
 

  

 
Tabel B7.9: Cijfer 

(Judicium) 
  

 
Tabel B7.10: Aantal 

woorden per werkstuk 
 

Slu<10 12   4,5 - 5 1  0 - 1000 10 

10<slu<20 41  5 - 5,5 1  1000 - 2000 34 

20<slu<50 14  5,5 - 6 2  2000 - 3000 23 

Slu>50 10  6 - 6,5 9  3000 - 4000 22 

   6,5 - 7 13  4000 - 5000 14 

   7 - 7,5 19  5000 - 6000 11 

   7,5 - 8 13  6000 - 7000 7 

   8 - 8,5 27  7000 - 8000 6 

   8,5 - 9 13  8000 - 9000 6 

   9 - 9,5 9  9000 - 10000 1 

   9,5 - 10 1  10000 - 11000 1 

Missing values 58  missing values 27  missing values 0 

        

Totaal 135  Totaal 135  Totaal 135 

  

 
Tabel B7.7: De gebruikte werkstukken per vak, de vakken per profiel 

 

  
C&M 

 
E&M 

 
N&G 

 
N&T 

 
N&T en 
N&G 

 
Totaal 

Geschiedenis 10 17 10 4   41 

Economie 2 9 6 1 1 19 

Maatschappijleer 1 1 10 5 1 18 

Natuurkunde   1 1 10 1 13 

Aardrijkskunde 4 4    8 

Filosofie 4 1 1   6 

Levensbeschouwing / Godsdienst 1 1 3 1  6 

Biologie    4   4 

Management en Organisatie 1 3    4 

Nederlands    2 2  4 

ANW 1   1  2 

Wiskunde   2    2 

CKV / kunstvakken     1  1 

Sport en Maatschappij     1  1 

Profielwerkstuk 2 1  3  6 

         

Totaal 26 
 

40 
 

37 
 

29 
 

3 
 

135 
 



85 

 

 
Figuur B7.1: Aantal woorden per werkstuk 
 

 
 
Boxplot van verdeling van het aantal woorden per werkstuk (zie ook Tabel B7.10) 
  

 
 

 
Figuur B7.2: Wie heeft het onderwerp bepaald? 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
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hebben we
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de opdracht van de

leraar

 
 

Diagram van de verdeling van de manier waarop de onderwerpskeuze van de verschillende 
werkstukken tot stand is gekomen. 
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Tabel B7.11: Waar halen leerlingen hun 

bronnen vandaan? 
     

 verplichte literatuur van docent 9% 12     

 tips van docent 12% 16     

 geen literatuur van docent  107     

Totaal 135     

         

 bronnen uit bibliotheek 47% 64     

 geen bronnen uit bibliotheek  71     

Totaal 135     

          

 bronnen van internet 95% 128 ==>  alleen internet 36% 46 

 geen bronnen van internet  7   Ook nog bibliotheek 31% 40 

Totaal 135   Ook nog andere manier 16% 20 

      
 Ook nog in bibliotheek en ook 
 Nog op een andere manier 17% 22 

 Op andere manieren gevonden 33% 44  Totaal 128 

 niet op andere manieren gevonden 91     

 Totaal 135     

 
 
 

 
Figuur B7.3: Bronnen per werkstuk 
 

 
 
Boxplot van de verdeling van het aantal bronnen (n=927) per werkstuk (n=135). µ=6,7  
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B I J L A G E  8 :  B R O N N E N P O P U L A T I E  
 

 
Tabel B8.1: Uitval bronnen 

 
 

927 bronnen geselecteerd uit de goedgekeurde werkstukken. 

-4 
bronnen vallen niet binnen de definitie van bron, zoals gebruikt in de leerlingenbrief. Het gaat 
dan om interviews en eigen onderzoek 

-4 bronvermeldingen zijn zo vaag dat er niets mee aan te vangen is 

-5 vermelde websites zijn niet meer terug te vinden 

914 
 
bronnen zijn bruikbaar voor dit onderzoek 
 

 

 
Tabel B8.2: Samenstelling en kwaliteit van de bronvermeldingen 

 

      G
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g
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39% 356 Alleen deeplink   356        356  

26% 235 Alleen homepage  235       235   

7% 68 titel en auteur    68 68      68  

6% 51 Titel, auteur, org of uitg., datum    51 51 51 51     51 

3% 25 Alleen titel    25     25   

2% 19 periodiek met datum       19    19  

2% 18 Globale beschrijving, deeplink 18  18        18  

2% 18 titel, auteur en jaartal    18 18  18     18 

2% 15 Alleen globale omschrijving 15            

2% 14 merk of organisatienaam      14   14   

2% 14 alleen titel    14     14   

1% 11 Homepage + glob. omschrijving 11 11       11   

1% 11 Deeplink + naam organisatie   11   11     11  

1% 7 Homepage + naam medium  7    7     7  

1% 7 titel, uitgever, datum    7  7 7    7  

1% 6 naam medium + jaartal      6 6  6   

4% 39 overige combinaties 9 2 4 25 11 22 17    39   

100% 914  53 255 389 208 148 118 118  305 525 69 

  Internetbronnen totaal 644 (70%)      33% 57% 8% 
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Figuur B8.1: Herscoren aanbieder 
 

 
 
Het aantal bronnen dat van de ene categorie naar de andere werd verplaatst, voorzover dat aantal groter dan 
5 was.  
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Figuur B8.2: Herindeling aanbieders 
 

 

 
 
 
Verplaatsingen in het genre schema nav het hernoemen van (1.) Nieuwsmedia in Traditionele Media en het 
toevoegen van een nieuwe categorie 9. Nieuwe Media Organisaties 
  

 
 
 

 
Figuur B8.4: Herindeling genre 
 

 
 
Verplaatsingen binnen aanbieder naar aanleiding van herindeling 
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Figuur B8.3: Herscoren genre 
 

 
 
Veel voorkomende verplaatsingen binnen aanbieder ten opzichte van leerling invoer 
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B I J LAGE  9 :  OMSCHR I JV INGEN  PER  AANB IEDER  
 

Tabel 9.1: Traditionele massamediaorganisaties 

Algemene omschrijving De traditionele massamedia zijn tv, radio, dagbladen, week- en maandbladen. 
Veel van deze massamediaorganisaties zijn ook actief in de nieuwe media, ook 
websites van deze media horen tot deze categorie. 

Omschrijving van wat in deze categorie werd gevonden  
 
Omdat deze categorie vrij breed is (166 bronnen) en de aanbieders goed te onderscheiden, zijn de gegevens in 
deelcategorieën gescoord. Hieronder kan worden afgelezen welke aanbieders zich in deze categorie 
bevinden. 
 

AD 8%

andere krant 4%

anders1%

buitenlandse
krant 5%

filmmaatschappij
6%

gratis krant 4%

NRC 14%

omroepen

17%

Telegraaf 5%

Trouw 3%

vakbladen

8%

VK 11%

webbased

 nieuws 4%

week en maand

10%

dagbladen

 57%

 

Afbakening met andere 
categorieën  

9. Nieuwe media: De afbakening met nieuwe-media organisaties is soms 
moeilijk als het gaat om websites. Onderscheidend criterium is in eerste 
instantie dat de eigenaar van de site ook een poot heeft in de traditionelere 
media. Maar daarnaast zijn een aantal internetprojecten hier ingedeeld die qua 
opzet te vergelijken zijn met sites die al binnen deze categorie vallen. 
Bijvoorbeeld: dag.nl valt met een gratis krant binnen deze categorie, maar 
daarom ook nu.nl, die geen papieren equivalent heeft.  

Oordeel: ++ Hoe onafhankelijk? 
 
 Onafhankelijkheid is voor al deze organisaties een uitgangspunt. Daar zijn 

relativeringen bij te maken, zie hoofdstuk 2.2.2.., maar in vergelijking met de 
andere categorieën is de onafhankelijkheid sterk aanwezig. 
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Tabel 9.2: Wetenschappelijke organisaties 

Algemene 
omschrijving 

Wetenschappelijke organisaties zijn al die organisaties die als hoofdtaak het bedrijven 
van wetenschap hebben.  

Omschrijving van 
wat in deze 
categorie werd 
gevonden  

Wetenschappelijke stukken op websites van universiteiten, educatieve initiatieven 
vanuit de universitaire wereld (zoals natuurkunde.nl), specifieke wetenschappelijke 
instellingen als het IISG, publieke onderzoeksinstellingen als het CBS, webspecifieke 
initiatieven van wetenschappers zoals het politiek compedium. 

Grensverkeer met 
andere 
categorieën  

5. Overheid: Het CBS is zondermeer wetenschappelijk, maar met name een aantal 
raden (denk aan de SER) heeft naast een wetenschappelijke taak ook een taak van 
bestuurlijke beslissingen voorbereidend verkennen, en liggen daarmee in de politieke 
sfeer. Op basis van het dagelijks werk van deze instellingen, namelijk het produceren 
van degelijk onderbouwde analyses, zijn toch al deze instellingen onder de wetenschap 
geschaard. De organisaties CIA en NASA zijn als overheid aangemerkt. 
 
4. Commerciële uitgeverijen: Zie daar 
 

Oordeel: ++ Hoe 
onafhankelijk? 
 
 Ook wetenschappers zijn in beginsel onafhankelijk in hun manier van werken. Ook 

hier zijn relativeringen mogelijk, zo is toch veel onderzoek in opdracht van een 
overheid of bedrijf. 

 

Tabel 9.3: Educatieve organisaties 

Algemene 
omschrijving 

Educatieve uitgeverijen, scholen, leraren en leerlingen en nieuwe mediaorganisaties 
met een specifieke educatieve doelstelling 

Omschrijving van 
wat in deze 
categorie werd 
gevonden  

Schoolboeken, meer of minder professionele sites van individuele of samenwerkende 
docenten en scholen, werkstukken van leerlingen, internetprojecten vanuit het 
onderwijs zoals thinkquest sites. 

Grensverkeer met 
andere 
categorieën  

1. Commerciële uitgeverijen: Veel leerlingen hadden producten van commerciële 
uitgeverijen onder educatieve uitgeverijen geplaatst. Het gaat er hier echter niet om 
uitgeverijen die in algemene zin boeken uitgeven die leerzaam zijn, maar vooral om 
uitgeverijen die zich begeven op de markt van de schoolboeken, en daar qua netwerk 
en specifieke kennis op zijn ingericht. 
8. Particulieren: Het is niet altijd gemakkelijk om het onderscheid te maken tussen 
docenten die vanuit school iets ontwikkelen, of die in hun vrije tijd iets maken voor 
het onderwijs. Sites waar verwijzingen terug te vinden waren naar het docentschap 
van de maker, zijn hier als educatief aangemerkt. 

Oordeel: ++ Hoe 
onafhankelijk? 
 
 

Educatieve organisaties dienen in eerste instantie het onderwijs. Ook hier zijn 
relativeringen te plaatsen, denk aan het UvA instituut dat lesmateriaal voor 
Amsterdam Zuid Oost ontwikkelde.  
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Tabel B9.4: Commerciële uitgeverijen 

Algemene 
omschrijving 

Organisaties die verdienen aan de verkoop van boeken aan consumenten. 

Omschrijving van 
wat in deze 
categorie werd 
gevonden  

Veel geschiedenisboeken, een aantal natuurwetenschappelijke boeken, een aantal 
politiek-maatschappelijke boeken. 

Grensverkeer met 
andere 
categorieën  

1. Wetenschap: Het determinatieproces ten opzichte van de categorie 
wetenschap moest op basis van beperkte informatie. Van veel boeken is niet 
goed terug te vinden wat voor boeken het zijn en wie ze hebben geschreven. 
Het kwam er op neer uit alle boeken die boeken weg te halen die we als direct 
wetenschappelijk moeten zien. Dat kan op basis van de uitgever (het NIOD 
bijvoorbeeld), maar ook op basis van de auteur. Wetenschappers als Chomsky 
en Hawkins zijn op basis van hun naamsbekendheid bij de wetenschap 
ingedeeld. Boeken waarvan de wetenschappelijkheid niet direct te achterhalen 
was zijn ingedeeld bij commerciële uitgeverijen. Spinoza is ingedeeld bij de 
wetenschappers, maar R.M. Hare, die een boekje over Spinoza schrijft en wiens 
antecedenten we niet kunnen achterhalen, is ingedeeld bij de commerciële 
uitgeverijen. 

Oordeel: + Hoe 
onafhankelijk? 
 
 

De meeste van deze boeken lijken door onafhankelijke schrijvers geschreven te zijn. 
Maar een commerciële uitgever kan in principe net zo goed een boek uitgeven dat zeer 
eenzijdig is. Het ligt niet in beginsel in de aard van de organisatie om daar bezwaar 
tegen te maken. 

 

Tabel B9.5: Overheden 

Algemene 
omschrijving 

Organisaties die onderdeel uitmaken van de overheid of daar direct aan gelieerd zijn. 

Omschrijving van 
wat in deze 
categorie werd 
gevonden  

Ministeries, provincies, gemeentes, ambassades, legeronderdelen, internationale 
organisaties (VN, EU), specifieke voorlichtingsites, ZBO’s of uitvoeringsorganisaties als 
de IB groep, gelieerde organisaties als de KvK en het nationaal archief.  

Grensverkeer met 
andere 
categorieën  

2. Wetenschap: zie daar. 
6. Maatschappelijke organisaties: Men zou kunnen betogen dat de KVK geen 
overheid is (maar deze heeft wel een wettelijke taak). Organisaties met een 
specifieke publieke taak die evenwel niet wettelijk verankerd is, zoals bij het Nibud 
en het IPP, zijn ingedeeld bij de maatschappelijke organisaties. 

Oordeel: - Hoe 
onafhankelijk? 
 
 

Overheden moeten hun best doen om zo open mogelijk uit te leggen waar ze mee 
bezig zijn. Maar veel van wat ze naar buiten brengen staat toch in het kader van een 
bepaalde strategische doelstelling. Die strategische doelstelling zal over het algemeen 
samenvallen met het algemeen belang, maar dat is evengoed een afhankelijk. 
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Tabel B9.6: Maatschappelijke organisaties 

Algemene 
omschrijving 

Het is gebruikelijk deze categorie te benoemen aan de hand van wat het niet is, NGO’s 
(geen overheid) of non-profit organisaties (geen bedrijf).  

Omschrijving van 
wat in deze 
categorie werd 
gevonden  

Goed vertegenwoordigd zijn politieke partijen, groene organisaties als Greenpeace en 
museums. Andere uiteenlopende voorbeelden: de koninklijke bibliotheek, het 
veteraneninstituut, de vereniging tegen kwakzalverij, de hartstichting, het 
productschap Zuivel, Nibud, IPP 

Grensverkeer met 
andere 
categorieën  

5. Overheid (zie daar) 
 

Oordeel: - - Hoe 
onafhankelijk? 
 
 

Deze organisaties zijn, nog nadrukkelijker dan bij de overheid, er op uit om een 
specifieke, eventueel eenzijdige, boodschap naar buiten te brengen. Die boodschap kan 
belangrijk zijn, maar dat is niet onafhankelijk. 
 
 

 

Tabel B9.7: Bedrijven 

Algemene 
omschrijving 

De korte naam van deze categorie is wat onzorgvuldig. Media organisaties en 
uitgeverijen zijn per slot van rekening over het algemeen ook bedrijven. Het gaat hier 
om commerciële organisaties waarbij de betreffende bron niet het product van het 
betreffende bedrijf is, maar middel tot een doel – iets verkopen. 

Omschrijving van 
wat in deze 
categorie werd 
gevonden  

Grote bedrijven als hema, bijenkorf, hooghoudt, maar ook kleine en onbekende 
bedrijven met specifieke producten. Veel van de links zijn onduidelijk, vaker wordt de 
homepage aangegeven dan deeplinks. Het is niet direct duidelijk wat leerlingen precies 
gebruiken van deze sites. 

Grensverkeer met 
andere 
categorieën  

8. Particulieren: Een klein aantal sites is van kleinschalige of idealistisch georiënteerde 
bedrijfjes (in casu, zonne-energie). Maar over het algemeen is dit genre goed 
afgebakend. 

Oordeel: - - Hoe 
onafhankelijk? 
 
 

De communicatieuitingen van een bedrijf staan over het algemeen in het teken van de 
doelstellingen van die organisatie, vaak commerciële doelstellingen. 
 

 

Tabel B9.8: Particulieren 

Algemene 
omschrijving 

Individuele initiatiefnemers, hobbyisten, kleine bedrijfjes,  

Omschrijving van 
wat in deze 
categorie werd 
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gevonden  

Grensverkeer met 
andere 
categorieën  

Het is erg moeilijk om deze categorie precies af te bakenen. Op het internet zetten 
particulieren allerlei initiatieven op die vergelijkbaar zijn met het werk van 
professionele organisaties. Op sommige sites staat een duidelijk profiel van de 
(particuliere) maker, maar vaak ontbreken duidelijke verwijzingen naar de auteur. 
Vaak wordt de site aangekondigd als zijnde eigendom van een organisatie met een 
bepaalde merknaam (bijv: Copyright © 2000-2008 BabyAllergie). Dat soort 
verwijzingen nemen, bijvoorbeeld in het geval van babyallergie.nl, niet meteen de 
indruk weg dat het gaat om kleine particuliere initiatieven.  
Het is mogelijk om met zo’n kleine particuliere site bescheiden reclame-inkomsten te 
boeken, maar als het er niet naar uit ziet dat de site genoeg inkomsten genereert om 
een eigen full time medewerker te betalen, is deze aangemerkt als particulier. 

Oordeel: +/- Hoe 
onafhankelijk? 
 
 

Het probleem met deze organisaties is dat we het niet weten. Er zijn geen 
afhankelijkheden bekend, maar er is ook geen duidelijkheid over het soort redactionele 
beleid wat we mogen verwachten. 

 

Tabel B9.9: Nieuwe media-organisaties 

Algemene 
omschrijving 

Professionele organisaties die geld verdienen aan typische nieuwe mediaconcepten 

Omschrijving van 
wat in deze 
categorie werd 
gevonden  

Het gaat hier getalsmatig vooral om google (een bedrijf) en Wikipedia (een stichting). 
Daarnaast om een tiental kleinere initiatieven als het beruchte scholieren.com (waar 
scholieren veel werkstukken vandaan halen). 

Grensverkeer met 
andere 
categorieën  

1. Traditionele mediaorganisaties: Zie daar 
2. Particulieren: Het is voor sommige gevallen moeilijk om het onderscheid aan 

te brengen tussen professioneel en particulier, zie ook onder particulieren 

Oordeel: +/- Hoe 
onafhankelijk? 
 
 

Eigenlijk is de categorie niet erg eenduidig op dit gebied. Een zoekmachine is 
natuurlijk een heel ander product dan een portalsite of wikipedia. Algemeen blijft de 
uiteindelijke content afhankelijk van particulieren. De afhankelijkheden zijn niet 
duidelijk, maar de onafhankelijkheid is niet gegarandeerd.  
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B I J LAGE  10 :  OMSCHR I JV INGEN  PER  GENRE  
 

Tabel B10.1: Schoolboeken 

Algemene omschrijving Reguliere schoolboeken. 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Schoolboeken voor Economie, Aardrijkskunde, Wiskunde, Geschiedenis en 
Filosofie en Natuurkunde. 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Deze groep is goed te onderscheiden. Sites behorende bij een methode (zoals 
bijvoorbeeld www.kerneconomie.nl) zijn onder 2 aangemerkt.  

Oordeel: + Hoe wetenschappelijk? 

We kunnen er bij reguliere schoolboeken vanuit gaan dat de schrijfteams 
samengesteld zijn uit vakmensen met een gedegen opleiding en een netwerk dat 
in contact staat met de wetenschappelijke wereld.  

Oordeel: ++ Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 
 Deze boeken worden kritisch beoordeeld door een brede schare leraren waar ze 

hun geld aan moeten verdienen. 

 

Tabel B10.2: Aanvullend onderwijsmateriaal 

Algemene omschrijving Materiaal dat nadrukkelijk voor gebruik in het onderwijs bedoeld is, afgezien 
van de reguliere schoolboeken. 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Het gaat hier om websites met informatie waarvan expliciet wordt gesteld dat 
deze voor het onderwijs bedoeld is. Daarnaast is de categorie ‘beeldmateriaal 
speciaal voor jongeren’ toegevoegd, met verwijzingen naar schooltv en een 
enkel you tube filmpje. Daarnaast zijn boeken opgenomen die speciaal voor 
jongeren een onderwerp behandelen, zoals bijvoorbeeld de bekende AO boekjes. 
Aardig wat internetmateriaal is ook afkomstig van universiteiten. 
Wat erg opvalt is dat er geen typisch ‘lespaketten’ terug te vinden zijn, waarbij 
behalve informatie en uitleg ook opdrachten en vragen worden gesteld. 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Deze categorie was niet gemakkelijk af te bakenen. Er is veel twijfel mogelijk 
met wat is genoemd ‘algemeen informatief’.  

Oordeel: +/- Hoe wetenschappelijk? 

Dit is te uiteenlopend om er echt wat van te zeggen. 

 Oordeel: - Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 
 Door de vrije en gratis beschikbaarheid van dit materiaal is het vaak niet 

duidelijk wat de leerlingen er van vinden. Weinig materiaal zal worden 
bijgesteld als het niet goed blijkt te zijn. 
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Tabel B10.3: Werk van een andere leerling 

Algemene omschrijving Werkstukken van andere leerlingen 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Werkstukken op, of in de vorm van, een internetsite. 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Dit is goed af te bakenen. Aan de URL’s is het niet direct te zien, je moet wel 
eerst naar deze sites toegaan voordat het duidelijk wordt. 

Oordeel: - - Hoe wetenschappelijk? 

Dit is uitgesproken onbetrouwbaar in wetenschappelijke zin. 

Oordeel: - - Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 
 Hier is geen enkele sprake van verantwoording. 

 

Tabel B10.4: Wetenschappelijke publicaties 

Algemene omschrijving Het gaat hier om materiaal dat niet perse naar een groter publiek toegeschreven 
lijkt te zijn, maar als serieuze wetenschap kan worden bestempeld. 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Een enkel wetenschappelijk artikel, een paar boeken. Daarnaast zijn een aantal 
klassieke primaire werken (filosofische teksten) opgenomen. Ook minder 
verheven (markt)onderzoeken en CBS cijfers vallen onder deze categorie. 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Het onderscheid met populair wetenschappelijke publicaties is eigenlijk alleen 
vast te stellen als je de tekst zelf voor je hebt, wat niet bij alle vermelde boeken 
het geval was. Bij twijfel zijn boeken als populair wetenschappelijk aangemerkt. 

Oordeel: ++ Hoe wetenschappelijk? 

Spreekt voor zich 

Oordeel: ++ Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 
 Wetenschappers hebben een zware verantwoordingsplicht naar collega 

wetenschappers als lezerspubliek. 

 

Tabel B10.5: Populair Wetenschappelijke publicaties 

Algemene omschrijving Wetenschappelijke informatie, bewerkt voor een breder publiek 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

In deze categorie vinden we veel thematische boeken, vooral geschiedenis, 
filosofie en natuurwetenschappen. Een enkele goed georganiseerde site met 
duidelijke wetenschappelijke referenties bij de tekst of van de afzender is 
toegevoegd. 
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Grensverkeer met 
andere categorieën  

Het was moeilijk deze categorie precies af te bakenen, ook omdat hier over het 
algemeen het materiaal niet direct beschikbaarheid was op het web. Het zijn 
boeken waarvan we naar hun aard kunnen verwachten dat ze door 
wetenschappers in elkaar gezet zijn, maar waarvan de opzet verder niet 
duidelijk is. Het is moeilijk een lijn te trekken met de categorie ‘algemeen 
informatief’, zie daar. Het onderscheid met ‘historische bronnen’ was ook niet 
gemakkelijk, zie daar.  

Oordeel: ++ Hoe wetenschappelijk? 

Dit zijn boeken waarvan we naar hun aard verwachten dat ze met aandacht in 
elkaar zijn gezet. Didactisering en vereenvoudiging kunnen de voorstelling van 
zaken wel minder correct maken, maar in verhouding tot de andere categorieën 
is dat niet zwaar meegewogen. 

Oordeel: + Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 
 Een boek moet natuurlijk verkopen. Van een systematische controle van de 

betrouwbaarheid door feedback etc. is hier evenwel minder sprake. 

 

Tabel B10.6: Algemeen informatief 

Algemene omschrijving Restcategorie voor amateuristische, maar vaak goed verzorgde, vaak uitgebreide 
informatie, die evenwel niet als voorlichting of populaire wetenschap kan 
worden aangemerkt.  

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Veel over oorlogen, maar uiteenlopende onderwerpen als Plato, astrologie, 
Taliban, artiesten, hobby’s, magnetisme, omgangsvormen, liefdesverdriet of 
specifieke verre vreemde landen. Veel triviale informatie. 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Dit is een rest categorie voor een schimmig gebied van sites die er vaak aardig 
uitzien, maar waarvan niet duidelijk is hoe ze tot stand zijn gekomen, wat de 
auteur er mee wil, en wie het moet lezen. Het ‘zenden’ van de informatie staat 
voorop. Als er een duidelijk voorlichtend doel is, is zoiets voorlichting. Als het 
een duidelijk educatief doel heeft is het aanvullend lesmateriaal. Als er 
duidelijke degelijke bronverwijzingen bij staan is het populair wetenschappelijk. 
Wat overblijft staat in deze categorie 

Oordeel: - Hoe wetenschappelijk? 

Sommige makers zullen misschien wetenschappers zijn, maar op deze sites 
geven ze daarvan dan geen acte. 

Oordeel: - - Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 
 Of deze sites nou meer of minder bekeken wordt, dat zal de afzenders niet 

deren. Systematiek voor het verbeteren van de kwaliteit is ook niet duidelijk 
aanwezig. 
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Tabel B10.7: Woordenboeken 

Algemene omschrijving Spreekt voor zich 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Spreekt voor zich 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Nee, dit is een beperkte categorie 

Oordeel: ++ Hoe wetenschappelijk? 

We kunnen van een goed woordenboek een systematische en wetenschappelijk 
onderbouwde aanpak verwachten. 

Oordeel: ++ Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 

Woordenboeken ontvangen ook kritiek en verwerken die systematisch. 

 

Tabel B10.8: Nieuwe media naslag 

Algemene omschrijving Het gaat hier om toepassingen die interactief van aard zijn. 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Bereken je zorgtoeslag, bepaal je stemkeuze naslagwerken van economische 
begrippen, politieke begrippen, etc. 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Dit is eigelijk vergelijkbaar met ‘algemeen informatief’, maar het gaat hier om 
sites die toch ook iets van een naslagwerk in zich hebben. 

Oordeel: +/- Hoe wetenschappelijk? 

Zeer uiteenlopend, oorsprong soms wel, soms niet duidelijk. 

Oordeel: +/- Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 

Zeer uiteenlopend, oorsprong soms wel, soms niet duidelijk. 

 

Tabel B10.9: Wikipedia 

Algemene omschrijving Nieuwe media encyclopedie die onderhouden wordt door toevoegingen van 
verschillende vrijwillige redacteuren, die in een zogenaamd wiki systeem hun 
eigen werk invoeren en het werk van andere redacteuren verbeteren.  

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Het gaat hier enkel om het materiaal van de wikipediaorganisatie, niet alleen 
van de Nederlandse, maar ook van de Duitse en Engelse sites 

Grensverkeer met Nee 
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andere categorieën  

Oordeel: + Hoe wetenschappelijk? 

Hier is veel discussie over (zie ook hoofdstuk 3). Maar uiteindelijk is veel van 
het materiaal goed verzorgd, en ook voorzien van bronvermeldingen. 

Oordeel: + Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 
 Het corrigerend mechanisme is dus van mederedacteuren (vaak aanvankelijk 

gewoon lezers), die teksten corrigeren. Die redacteuren doen over het algemeen 
hun best, maar er is geen harde economische ‘incentive’ om correct te werken, 
vandaar één plus. 

 

Tabel B10.10: Historische bronnen 

Algemene omschrijving Het gaat hier om primaire historische bronnen (bijvoorbeeld documenten), maar 
ook om kronieken / jaaroverzichten etc. 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Posters, cartoons en veel jaaroverzichten / geschiedenis naslag werken. 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Het is moeilijk om onderscheid te maken met ‘populair wetenschappelijk’. Het 
ging er aanvankelijk niet om dat hier alle boeken over geschiedenis werden 
verzameld, maar dat hier bronnen werden opgenomen die naar hun aard juist 
onbewerkt en ongeïnterpreteerd werden aangeboden. 

Oordeel: + Hoe wetenschappelijk? 

Door dergelijke dingen buiten hun context te bezien, kan een historische bron 
vertekenend werken. Maar over het algemeen is dit betrouwbaar materiaal in 
wetenschappelijke zin.  

Oordeel: + Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 
 Dit zijn vaak goed verzorgde uitgaven voor een betalend publiek gemaakt. Het 

is wel de vraag of de jaaroverzichten nog wel eens aangepast of verbeterd 
kunnen worden. 

 

Tabel B10.11: Encyclopedieën 

Algemene omschrijving Digitale en papieren encylopedieën. 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Winkler Prins, nieuwe medische encyclopedie, Encarta 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Nee 
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Oordeel: ++ Hoe wetenschappelijk? 

Een encyclopedie wordt structureel aan de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten aangepast. 

Oordeel: ++ Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 

Encyclopedieen staan vaak in een lange traditie, waarbij het publiek zeker 
reageert op wat er beter zou kunnen en het de producenten geraden is te 
proberen een kwaliteitsstandaard vast te houden. 
 

 

Tabel B10.12: Atlassen 

Algemene omschrijving Atlassen 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Atlassen 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Nee 

Oordeel: ++ Hoe wetenschappelijk? 

Atlassen zijn over het algemeen keurig wetenschappelijk verantwoord 
opgebouwd. 

Oordeel: ++ Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 

Ook hier kunnen we verwachten dat de producenten gestructureerd de kwaliteit 
bewaken, ook om kopers tevreden te stellen. 

 

Tabel B10.13: Nieuws 

Algemene omschrijving Nieuwsartikelen, documentaires, achtergronden 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Veel dagbladartikelen, enkele weekbladen, dossiers van omroepen. Soms ook 
enkel homepages van nieuwsorganisaties. 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Het onderscheid met Opinie en debat was niet altijd gemakkelijk te maken. Vaak 
zijn de categoriseringen en termen die de aanbieder daar zelf voor gebruikt als 
richtsnoer genomen (iets is opinie als het ‘column’, ‘opinie’, ‘debat’ of ‘forum’ 
heet. 
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Oordeel: + Hoe wetenschappelijk? 

De media zullen zich vaak inspannen om de informatie zo betrouwbaar 
mogelijk te leveren. Zo zijn ze vooral een geschikte bron voor snelle informatie 
over actuele onderwerpen.  

Oordeel: ++ Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 

Kranten zijn voor hun voortbestaan, ondanks het ontstaan van ‘gratis’ kranten, 
toch afhankelijk van de tevredenheid van hun lezersschare. Ze bieden vaak 
ruimte voor correcties, aanvullingen, reacties en klachten. 

 

Tabel B10.14: Opinie en debat 

Algemene omschrijving Columns, opiniestukken, debat of forumbijdragen, ingezonden brieven, etc… 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Opiniestukken, internetfora, opiniepanels, columns, opiniërende 
nieuwsanalyses. 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Met nieuws met name, zie daar 

Oordeel: - Hoe wetenschappelijk? 

Een enkele uitzondering daargelaten zijn deze stukken vaak subjectief, en meer 
stellig dan informatief. 

Oordeel: +/- Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 

Moeilijk iets over te zeggen. Media nemen voor een deel wel 
verantwoordelijkheid voor de informatie die ze verspreiden, voor een deel is dat 
ook aan de auteur. 

 

Tabel B10.15: Vakbladen 

Algemene omschrijving Professionele media gericht op het verspreiden van informatie voor een 
specifieke professionele doelgroep 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Vakbladen voor P&O, beleggers, ontwikkelingssamenwerking, scheepvaart, 
marketing, arbeidsrecht. 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Dit lijkt soms op nieuws, maar het is toch redelijk gemakkelijk te onderscheiden. 

Oordeel: +/- Hoe wetenschappelijk? 

Moeilijk te zeggen, uiteenlopend. 
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Oordeel: ++ Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 

Deze bladen hebben een ingewijd en kritisch lezerspubliek, en zijn ook 
professioneel. 

 

Tabel B10.16: Persoonlijk  

Algemene omschrijving Informatie vanuit of over specifieke personen. Biografieën, weblogs, 
reisverhalen, dagboeken. 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

In dit onderzoek komen vooral weblogs naar voren. 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Nee, het criterium is duidelijk 

Oordeel: - Hoe wetenschappelijk? 

Dit is allemaal zeer subjectief, daarom overigens niet persé oninteressant. 

Oordeel: - Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 

Een goede biografie moet natuurlijk zorgvuldig geschreven zijn voor een 
kritisch publiek. Het gaat hier echter met name om kleinere weblogs. 

 

Tabel B10.17: Reclame  

Algemene omschrijving Informatie die bedoeld is om iets te verkopen. 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Veel homepages, soms ook productinformatie 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Soms is het onderscheid met voorlichting moeilijk te maken. Zie bijvoorbeeld de 
productwebsite van prevalin, hooikoorts.com, waar de afzender handig ook een 
voorlichtende rol op zich neemt. 

Oordeel: - - Hoe wetenschappelijk? 

Wetenschap is hier doel nog vorm 

Oordeel: - - Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 

Bedrijven moeten natuurlijk een zekere verantwoording afleggen over wat ze 
beloven, maar ze verkopen een product en niet deze informatie 
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Tabel B10.18:Voorlichting  

Algemene omschrijving Informatie dat met een specifiek, maar niet commercieel, doel wordt verspreid. 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Gerichte informatie van particulieren over hoe je bijvoorbeeld energie kan 
besparen of kan koken voor mensen met een bepaalde allergie. Informatie van 
grote non-profit organisaties en overheden met informatie die direct bruikbaar is 
voor de burger (bijvoorbeeld een minimumloontabel) of die bedoeld is om meer 
te vertellen over hun werk (bijvoorbeeld informatie over Afghanistan van de 
ambassade aldaar. 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Dit is niet altijd gemakkelijk te onderscheiden van algemeen informatief. Vaak, 
als het van een professionele organisatie komt, is het toch iets duidelijker welk 
doel het dient en kan het als voorlichting worden bestempeld. 

Oordeel: - Hoe wetenschappelijk? 

De zorgvuldigheid is niet perse afwezig, maar wetenschappelijk is veel van de 
informatie uit deze categorie niet te noemen. 

Oordeel: + Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 

Het gaat hier juist weer om organisaties die een naam hoog te houden hebben, 
en die soms zelfs leven van voorlichting (bijv het nibud en het 
voedingscentrum). 

 

Tabel B10.19: Officiële documenten 

Algemene omschrijving Deze categorie is samengesteld uit aanvankelijk twee afzonderlijke categorieën 
‘beleidsstukken, plannen en rapporten’ en ‘wetgeving en juridische 
documenten’. 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Bijvoorbeeld Rapport Waterkwaliteitsanalyse Amersfoort, wetten, KvK stukken, 
MIVD jaarverslag 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Het is soms moeilijk te zien wanneer iets een plan is en wanneer het voorlichting 
is. Hier houden we aan dat officiële documenten meer ‘horizontaal’ 
communiceren (tussen bijv. overheden) en voorlichting meer ‘verticaal’ (‘naar de 
burger toe’) 

Oordeel: + Hoe wetenschappelijk? 

Dit zijn soms goed gedocumenteerde stukken.  

Oordeel: + Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 

Het gaat hier om officiële professionele instanties, maar het is niet helemaal 
duidelijk wat voor structureel beleid er is om bijvoorbeeld de leesbaarheid van 
overheidsrapporten te verbeteren. Het kan dus ook dat stukken hier niet zo 
publieksgericht zijn. 
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Tabel B10.20: Homepages 

Algemene omschrijving Homepages van instellingen, niet nader gespecificeerd door de leerlingen 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Veel politieke partijen, maar ook andere maatschappelijke organisaties, 
overheden, universiteiten 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Dit is ook een restcategorie. Het gaat om bronnen die niet echt goed in een 
categorie te plaatsen zijn, omdat alleen de homepage is geplaatst. Waar sites een 
eenduidig doel hebben worden ze alsnog in een ander genre geplaatst 
(bijvoorbeeld hema.nl is reclame). 

Oordeel: - - Hoe wetenschappelijk? 

Het gaat hier om uiteenlopende, maar vaak in ieder geval niet 
wetenschappelijke informatie. 

Oordeel: +/- Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 

Het gaat hier om officiële betrouwbare instanties, maar te uiteenlopend om echt 
wat over te zeggen. 

 

Tabel B10.21: Kunst 

Algemene omschrijving Literatuur, muziek, theater, film, poezie, beeldende kunst 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Hier alleen een aantal literatuur titels.  

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Het boek ‘de wereld van Sofie’ is misschien nog wel populair wetenschappelijk 
te noemen. 

Oordeel: - - Hoe wetenschappelijk? 

Kunst is toch zelden bedoeld om de wetenschap te dienen. 

Oordeel: + Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 

Het gaat hier wel om professioneel uitgegeven titels, die toch iets te bieden 
moeten hebben om te verkopen. 

 

Tabel B10.22: Over Kunst  

Algemene omschrijving Recensies van / boeken over kunst 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Boeken en sites over muzikanten en films. Ook enkele filosofische 
beschouwingen rond de film ‘the Matrix’. 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Nee, dit is goed af te bakenen. 
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Oordeel: - Hoe wetenschappelijk? 

Ook stukken met een oordeel over kunst blijven vaak subjectief, hier in ieder 
geval geen zwaardere wetenschappelijke werken. 

Oordeel: +/- Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 

Uiteenlopende soorten uitgaven, niet goed wat over te zeggen. 

 
 

Tabel B10.23: Zoekmachines  

Algemene omschrijving Algemene internetzoekmachines 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Het gaat hier in de praktijk alleen om google (.nl/.com). Het is een beetje een 
rariteit dat leerlingen dit opnemen in hun bronnenlijst. Dat kan duiden op een 
slecht conceptueel besef van wat google is en doet, maar het kan ook betekenen 
dat leerlingen juist hebben geleerd dat niet iedere zoekmachine het zelfde 
resultaat geeft, en het vermelden wel zinnig zou zijn. 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Nvt 

Oordeel: +/- Hoe wetenschappelijk? 

Niet echt van toepassing / moeilijk te zeggen.  

Oordeel: +/- Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 

Niet echt van toepassing / moeilijk te zeggen. 

 

Tabel B10.24: Portalsites  

Algemene omschrijving Sites die hoofdzakelijk doorverwijzen naar andere sites, rond een specifiek 
thema. 

Omschrijving van wat in 
deze categorie werd 
gevonden  

Portals over hindoeisme, afghanistan, energiebesparing, ecobusiness. 

Grensverkeer met 
andere categorieën  

Als een site hoofdzakelijk doorverwijst komt die in deze categorie. Als 
doorverwijzen een bijzaak is, dan wordt het bijvoorbeeld ‘algemeen informatief’. 

Oordeel: +/- Hoe wetenschappelijk? 

Niet echt van toepassing / moeilijk te zeggen. 

Oordeel: +/- Hoe verantwoord-
ingsplichtig? 
 Niet echt van toepassing / moeilijk te zeggen. 
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B I J LAGE  11 :  BETROUWBAARHE IDSSCORES  
 
 

Tabel B11.1: Betekenis van scores op onafhankelijkheid 

De score voor onafhankelijkheid is vastgesteld aan de hand van deze vijfpuntsschaal 

++ Er wordt binnen deze groep actief beleid gevoerd om onafhankelijkheid te bewaren 

+ We mogen veronderstellen dat deze groep zich min of meer onafhankelijk opstelt. 

+/- moeilijk vast te stellen / geen consistent beeld binnen de categorie 

- Binnen deze groep worden mogelijk belangen gediend anders dan die van de ontvanger van de 
informatie 

- - Binnen deze groep worden zeker belangen gediend anders dan die van de ontvanger van de 
informatie 

 
 

Tabel B11.2: Betekenis van scores op wetenschappelijkheid 

De score voor wetenschappelijkheid is vastgesteld aan de hand van deze vijfpuntsschaal 

++ Er wordt binnen deze groep actief beleid gevoerd om de wetenschappelijkheid zo goed mogelijk te 
bewaken 

+ We mogen veronderstellen dat deze groep zo goed en zo kwaad als dat gaat wetenschappelijke 
inzichten zorgvuldig verwerkt. 

+/- moeilijk vast te stellen / geen consistent beeld binnen de categorie 

- Binnen deze groep is het goed mogelijk dat geregeld minder wetenschappelijk wordt gehandeld. 

- - Binnen deze groep hoeven we geen wetenschappelijke instelling te verwachten. 

 
 

Tabel B11.3: Betekenis van scores op verantwoordingsplichtigheid 

De score voor verantwoordingsplichtigheid is vastgesteld aan de hand van deze vijfpuntsschaal 

++ Deze groep is verantwoording verplicht aan de ontvanger van de informatie, in die zin dat de zender 
niet kan voortbestaan zonder tevredenheid van de ontvanger. Daarnaast is het binnen dit genre 
gebruikelijk om in contact te treden met (specifiek kritisch groepen onder) de ontvangers, feedback 
te ontvangen en daar ook openlijk verslag van te doen.  

+ Deze groep is verantwoording verplicht aan de ontvanger van de informatie, in die zin dat de zender 
niet kan voortbestaan zonder tevredenheid van de ontvanger. Of het is het binnen dit genre 
gebruikelijk om in contact te treden met (specifiek kritisch groepen onder) de ontvangers, feedback 
te ontvangen en daar ook openlijk verslag van te doen. 

+/- moeilijk vast te stellen / geen consistent beeld binnen de categorie 
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- De beschikbaarheid en samenstelling van deze informatie is niet erg afhankelijk van de tevredenheid 
van de ontvanger. 

- - De beschikbaarheid en samenstelling van deze informatie is niet of nauwelijks afhankelijk van de 
tevredenheid van de ontvanger. 

 
 

 
Figuur B11.1: Schaal voor betrouwbaarheid in drie componenten 
 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

betrouwbaarheid (samengestelde score) 

verantwoordingsplichtigheid

wetenschappelijkheid

onafhankelijkheid

 
 

 µ=  σ= 

onafhankelijkheid 0,4 1,4 

wetenschappelijkheid -0,01 1,2 

verantwoordingsplichtigheid 0,4 1,4 

betrouwbaarheid 0,3 1,1 

 
De verdeling van de verschillende scores. De 
schalen zijn niet gestandaardiseerd alvorens ze 
op te tellen, om iets van het nominale karakter te 
behouden. Evengoed was het omzetten in een 
cijfermatige schaal (-2,-1,0,1,2) nodig om de 
samengestelde schaal op te stellen. De schaal 
wetenschappelijkheid is, cijfermatig uitgedrukt, 
gemiddeld iets negatiever en minder verspreid. 
De samengestelde schaal kent logischerwijs een 
lagere standaarddeviatie, wat uitdrukking geeft 
aan het idee dat genres in de ene categorie laag 
kunnen scoren, en in de andere hoog. 
 

 
 
 

  

 



109 

 
 

 
Tabel B11.4: Tekentoets betrouwbaarheid 
 

Populatie 135 werkstukken om mee te starten 
 27 werkstukken verwijderd wegens missing value op judicium 
 10 werkstukken verwijderd met mediaan waarde -0,33 op betrouwbaarheid 
=== 
 98 werkstukken meegenomen in tekentoets in 49 koppels 

0 3 Koppels werkstukken zijn gelijk becijferd 

+ 17 Koppels hebben het hoogste cijfer op het werkstuk met de hoogste 
betrouwbaarheid 

- 29 Koppels hebben het hoogste cijfer op het werkstuk met de laagste 
betrouwbaarheid 

Uitslag tekentoets 

 49 Koppels 

Significantie Het aantal plussen is aanzienlijk lager, dus evident niet significant hoger zoals de H1 
verondersteld. 
Een omgekeerd gestelde hypothese zou bijna significant te bewijzen zijn. 
De nulscores worden in de tekentoets niet meegenomen. Als x het aantal minnen is 
onder een binomiale toets met n=46, dan kan uit de grenswaarden tabel (Nijdam 1993) 

worden afgelezen dat de kans P(x≥29) ergens tussen de 0,1 en 0,05 gezocht moet 
worden. Dat is onder de gebruikelijke α=0,05 dus niet significant, zeker niet als er aan 
wordt gedacht dat deze α nog eens een keer gehalveerd worden omdat zonder 
vooropgezet vermoeden van een richting in feite tweezijdig moet worden getoetst.  

 
 

 

Tabel 11.5. Spearman's rho toets op bronniveau 
 

  

cijfer 

score betrouw-

baarheid totaal 

score onafhan-

kelijkheid 

score wetenschap-

pelijkheid 

score verantwoord-

ingsplichtigheid 

Correlation Coefficient 1,000 -,079* -,050 -,144** -,027 

Sig. (1-tailed) . ,023 ,103 ,000 ,245 

cijfer 

N 649 649 649 649 649 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 
Het aantal bronnen N (649) is hier lager dan in de basis dataset (n=927), omdat niet van alle werkstukken het cijfer bekend 
is. 

 
 
 


