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Woord vooraf

‘Internet, het grootste computernetwerk ter wereld, kampt met een 
“naald in de hooiberg” -syndroom. Er is zo veel informatie beschik-
baar dat het uiterst moeilijk is om specifieke gegevens ertussenuit te 
vissen. Dat creëert het beeld dat op het net voornamelijk “alles” en 
vrijwel nooit “iets” is te vinden.’
Francisco van Jole, de Volkskrant, 1 april 1995

De geciteerde tekst is de inleiding van een column over het zoeken van 
informatie op internet. In de column, die werd gepubliceerd in het midden 
van de jaren negentig van de vorige eeuw, wordt een probleem geschetst 
dat ook nu nog heel herkenbaar is: het zoeken van bruikbare informatie op 
internet lijkt soms op het zoeken naar een speld in een hooiberg. In de jaren 
negentig was de ‘informatiehooiberg’ al redelijk omvangrijk. Deze bestond 
destijds uit enkele miljoenen internetpagina’s. Tegenwoordig staat de tel-
ler op vele miljarden internetpagina’s, die niet alleen tekstuele informatie 
bevatten, maar waarop de informatie ook in de vorm van beeld, geluid of in 
combinatie (multimediaal) is vastgelegd. Meer dan ooit tevoren is het van 
belang om helder voor ogen te hebben wat je precies zoekt. Want met een 
vage zoekvraag, verdrink je in het aantal mogelijk interessante bronnen die 
een zoekmachine je aanreikt. En zelfs met een goede zoekvraag ben je er 
niet. Een zoekmachine kan je bronnen aanbieden die kwalitatief slecht of 
zelfs onbetrouwbaar zijn. Een kritische en oplettende houding bij het zoe-
ken en selecteren van informatie op internet is onontbeerlijk.

Dit boek biedt handvatten voor het zoeken, selecteren en verwerken van 
digitale informatie, waarbij de nadruk ligt op tekstuele informatie. Zeven 
hoofdstukken bieden achtergrondinformatie en aanwijzingen die je helpen 
om op effectieve en efficiënte wijze bruikbare informatie te vinden voor 
het beantwoorden van complexere informatievragen. Na een inleidend 
hoofdstuk, waarin we dieper ingaan op het begrip ‘informatievaardigheid’, 
wordt in vijf hoofdstukken een 5-stappenplan uitgewerkt voor het opstellen 
van zoekvragen, het zoeken van bronnen, het selecteren van bronnen en 
informatie in bronnen, het verwerken van informatie en het presenteren van 
informatie. In deze hoofdstukken wordt een onderscheid gemaakt tussen 
meer algemene informatie (verkregen via algemene zoekmachines uit bron-
nen op het World Wide Web) en specialistische informatie (verkregen via 
wetenschappelijke zoekmachines uit wetenschappelijke databases). Daarna 
volgt nog een laatste hoofdstuk over het reguleren van het proces.

In vergelijking met de tweede druk is in de derde druk een aantal inhoude-
lijke en structurele wijzigingen doorgevoerd. Wat betreft de inhoud wordt in 
de huidige druk aandacht besteed aan het zoeken, selecteren en verwerken 
van wetenschappelijke literatuur en zal op een meer generieke wijze worden 
geschreven hoe dit proces vorm te geven. Er zijn veel zoekmachines en data-
bases en we willen niet te specifiek op één omgeving ingaan. De indeling 
in hoofdstukken en de beschrijving van de het stappenplan is in deze druk 
hetzelfde gebleven.
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De inhoud van dit boek is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd bij het Wel-
ten-instituut, onderzoekscentrum naar leren, doceren en technologie van 
de Open Universiteit. We willen Jeroen van Merriënboer, Fred Paas en Paul 
Kirschner danken voor de ruimte die ons is geboden binnen de verschil-
lende onderzoeksprogramma’s. De onderzoekers Yvonne Vermetten, Rik 
Feddes, Amber Walraven, Els Boshuizen, Ludo van Meeuwen, Tamara van 
Gog, Johan van Strien, Jimmy Frerejean, Jaap Walhout en Yvonne Kammerer 
willen we danken voor hun belangrijke rol in de diverse onderzoeksprojec-
ten. Ook verschillende scriptiestudenten van de Masteropleiding Onderwijs-
wetenschappen aan de Open Universiteit hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd. Tot slot danken we de docenten, studenten en leerlingen van 
scholen die aan de diverse onderzoeken hebben meegewerkt, zoals Fontys 
Hogescholen, de Universiteit Maastricht, de Open Universiteit, het Grotius-
college Heerlen, het Sintermeertencollege Heerlen, het Bernardinuscollege 
Heerlen, het Connect College te Echt en het Stella Maris College in Meerssen. 
Zonder jullie actieve inbreng waren we niet tot de huidige inzichten geko-
men.

Heerlen, mei 2018
Saskia Brand-Gruwel en Iwan Wopereis
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Probleem Mogelijke activiteiten Paragraaf

Ik weet niet waar ik moet 
beginnen als ik informatie 
zoek voor een opdracht.
Ik kan geen goede vragen 
bedenken.

• Volg het 5-stappenplan

• Ga na of je een goed beeld hebt van het onderwerp

• Bepaal over welke deelonderwerpen je het wilt hebben

• Ga na of je vragen te concreet zijn geformuleerd

• Bepaal in welk type vraag je geïnteresseerd bent 

(probleemoplossend, verklarend, enzovoort)

1.2

2.3

2.4

2.4

2.4

Ik kan niet kiezen uit de 
vele resultaten in een 
zoekresultatenlijst.
Ik kan de informatie niet 
vinden om de vraag te 
beantwoorden.

• Formuleer specifieke zoektermen (eventueel combi-

neren of geavanceerd zoeken) als de hits te veel lijken 

af te wijken van wat je zoekt

• Lees de titel en de beschrijving van de resultaten 

op de eerste paar pagina’s en beoordeel wat je kunt 

gebruiken aan de hand van criteria

• Kijk naar de URL van de links in de zoekresultatenlijst 

en bepaal hoe betrouwbaar ze zijn en wat voor een 

type website het is

• Ga na of je vragen te concreet zijn geformuleerd

• Gebruik de juiste zoektermen

• Hanteer beoordelingscriteria bij het selecteren van 

websites en informatie

• Hanteer een ‘advanced search’ aanpak

3.3

4.2

4.2

2.4

3.3

4.2

3.4

Ik heb zo veel informatie 
dat ik niet meer weet wat 
ik ermee moet.

• Orden de informatie door gebruik te maken van 

bijvoorbeeld mapjes op de computer of een tool voor 

‘social bookmarking’ of managen van referenties. Je 

kunt ook een tabel maken met belangrijke gegevens 

over de verschillende bronnen

• Laat je bij het ordenen leiden door een indeling in 

subonderwerpen of door de vragen die je hebt gesteld

4.5

4.5

Ik ben altijd zo lang bezig 
met het zoeken naar 
informatie.

• Formuleer duidelijke vragen, want dat vormt de basis 

voor je zoekproces

• Scan bronnen en lees niet alles van begin tot het eind

• Hanteer goede zoektermen

• Blijf jezelf afvragen of je op de goede weg bent en 

stuur bij

• Zoek gestructureerd via een basic of advanced search

2.4

4.3

3.3

7.2

3.4

Leeswijzer

Bij het opstellen van zoekvragen, het zoeken, selecteren en verwerken en 
presenteren van digitale informatie kun je verschillende problemen ervaren. 
In de tabel vind je een overzicht van mogelijke problemen. Achter elk pro-
bleem staan activiteiten die je kunt ondernemen om een dergelijk probleem 
aan te pakken of op te lossen. Per activiteit is aangegeven in welke paragraaf 
je informatie vindt over de uitvoering van die activiteit. Dit kan je helpen bij 
je zelfstudie.
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Ik heb moeite met het 
maken van een goed 
schrijfplan. Ik stel het wel 
twintig keer bij.

• Formuleer duidelijke hoofd- en deelvragen en laat je 

plan erdoor leiden

• Orden de gevonden informatie goed, zodat je duidelijk 

hebt welke informatie je bij welke vraag wilt behande-

len

• Zorg dat je de informatie goed hebt bestudeerd, zodat 

je een goed inhoudelijk overzicht hebt.

2.4/6.3

4.4

5.1/5.2

Ik kreeg een onvoldoende, 
want de docent vond dat 
ik te veel had ‘geknipt en 
geplakt’.

• Zorg dat je parafraseert

• Zorg dat je goed citeert

• Vermeld de bronnen

6.4

6.4

6.4

Als ik klaar ben met de 
opdracht heb ik het gevoel 
dat ik niet efficiënt bezig 
ben geweest en dat het 
beter had gekund.

• Evalueer het product dat je hebt gemaakt

• Evalueer het proces en ga na waar het beter had 

gekund

• Bepaal concreet hoe je de volgende keer de opdracht 

anders zult aanpakken

7.3

7.3

7.3
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  1
Informatie-
vaardigheden

. Informatie zoeken op internet
. Het -stappenmodel
 Samenvatting

Je dient informatievaardig te zijn om snel en grondig digitale informatie te 
zoeken, te selecteren en te verwerken. In dit hoofdstuk worden de volgende 
vragen beantwoord:
• Wat zijn informatievaardigheden?
• Waarom is het belangrijk om informatievaardig te zijn?
• Welke stappen kun je zetten om informatie te zoeken?
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1.1 Informatie zoeken op internet

We zijn tegenwoordig gewend om op internet informatie te zoeken. Internet  
is een wereldwijd openbaar netwerk van computernetwerken. De compu-
ters die deel uitmaken van deze netwerken kunnen met elkaar communice-
ren op basis van zogenaamde protocollen. Ze staan met elkaar in verbinding 
en hierdoor is het mogelijk om informatie die op verschillende computers 
staat, te raadplegen. Met de komst van internet staat ons een enorme hoe-
veelheid informatie ter beschikking. Een onderdeel van het internet is het 
World Wide Web . Het WWW  is tegenwoordig dé bron van informatie en is 
een verzameling van onderling samenhangende (gelinkte) webpagina’s die 
via een webbrowser kunnen worden bekeken. Deze webpagina’s kunnen 
teksten, afbeeldingen, video’s en andere multimediatoepassingen bevatten.

In de loop der tijd zijn er verschillende ICT-hulpmiddelen of tools ontwik-
keld die het zoeken, selecteren, verwerken, presenteren en evalueren van 
informatie ondersteunen. Voor het zoeken op het WWW maak je bijvoor-
beeld gebruik van een webbrowser , een programma om webpagina’s te 
kunnen bekijken. Voorbeelden van webbrowsers zijn Internet Explorer, 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera en Safari. In een webbrowser open 
je een zoekmachine (bijvoorbeeld Baidu, Bing, Google, Yahoo! of Yandex). 
Deze zoekmachines indexeren webpagina’s en deze webpagina’s kun-
nen in de lijst met zoekresultaten voorkomen. Deze door zoekmachines 
geïndexeerde pagina’s worden aangeduid met het Surface web . Dit ‘Surface 
web’ kan worden gezien als de oppervlakte van de oceaan waar je met een 
net doorheen trekt om te vissen. Daarnaast bestaat er het Deep web  wat 
vele malen groter is dan het ‘Surface web’. Het ‘Deep web’ bevat informatie 
die niet wordt geïndexeerd door zoekmachines en dus niet voorkomt in de 
zoekresultaten. Deze informatie staat bijvoorbeeld in afgeschermde (com-
merciële/betaalde) databases en webpagina’s. De databases voor het zoeken 
naar wetenschappelijke bronnen, zoals ERIC of MEDLINE, horen daar 
bijvoorbeeld bij. 

Ondanks alle tools, zoals geavanceerde zoekmachines, die we tot onze 
beschikking hebben, is het vinden van de juiste informatie niet altijd even 
gemakkelijk. Praktijkvoorbeeld 1.1 illustreert hoe het proces van zoeken en 
selecteren van informatie op internet kan ontaarden in chaos.

PRAKTIJKVOORBEELD 1.1 DE CHAOTISCHE ZOEKER

Femke is een tweedejaars pabo-studente 

die het idee heeft opgevat om voor groep 8 

van de basisschool waar ze stageloopt een 

project over de opwarming van de aarde op 

te zetten. Omdat Femke relatief weinig over 

het onderwerp weet, besluit ze ter oriëntatie 

informatie via het internet te verzamelen. Ze 

start de internetbrowser Internet Explorer op 

en opent de zoekmachine Google. In het 

zoekveld van Google typt ze de zoektermen 

‘opwarming’ en ‘aarde’ in. Ze krijgt de vol-

gende zoekresultaten aangereikt in de zoek-

resultatenlijst (zie figuur 1.1).

World Wide 
Web

WWW

Surface web

Deep web

266946.indb   12 23/10/18   3:00 PM



13© Noordhoff Uitgevers bv Informatie zoeken op internet

FIGUUR 1.1 Zoekresultaat met de zoektermen: opwarming aarde

Femke klikt op de vele links die worden ge-

toond (inclusief de links naar de afbeeldin-

gen) en leest op elke nieuw geopende 

 pagina de teksten. Na een uur lezen en 

browsen kijkt ze verward op. Ze heeft veel 

informatie gelezen, maar concludeert dat ze 

nu eigenlijk nog niet veel verder is. Op Wiki-

pedia leest ze dat de klimaatwetenschap-

pers het eens zijn dat de temperatuur 

steeds verder stijgt. Ze leest verder over 

modellen die worden gebruikt om de (toe-

komstige) opwarming van de aarde te bere-

kenen, over de gevolgen van de opwarming 

voor onze planeet en wat ertegen kan wor-

den gedaan. Maar op de site van de Volks-

krant leest ze ook dat wetenschappers het 

niet eens zijn over de oorzaken van die stij-

ging en welke bijdrage de mens heeft. Ze 

weet het even niet meer, zo veel informatie. 

Ze zou weleens willen weten hoe het echt 

zit, maar dan zou ze zich moeten verdiepen 

in de onderzoeken die zijn uitgevoerd en zou 

ze meer wetenschappelijke literatuur moe-

ten zoeken over de opwarming van de aarde, 

bijvoorbeeld via Google Scholar. Ze vraagt 

zich af wat ze nu eigenlijk precies wil weten 

en ze zal haar vragen misschien moeten 

aanpassen en verder moeten zoeken om die 

informatie te vinden die ze voor het project 

kan gebruiken. Maar voorlopig ziet ze even 

door de bomen het bos niet meer. Femke 

zet de computer maar uit.

Praktijkvoorbeeld 1.1 laat onmacht en chaos zien. Femke vindt tijdens haar 
oriënterende zoektocht naar bruikbare informatie voor haar project veel 
informatie. Maar die weet ze niet adequaat te ordenen en ze weet eigenlijk 
ook niet precies wat ze zoekt, want ze heeft haar vragen niet goed gefor-
muleerd. Zo komt ze bijvoorbeeld tegenstrijdige informatie tegen en het is 
duidelijk dat ze daar niet mee om weet te gaan. Ze besluit te stoppen met 
zoeken, in de wetenschap dat ze nogmaals het gehele proces moet doorlo-
pen. Een frustrerende gedachte. 
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Door het internet staat ons een enorme hoeveelheid informatie ter beschik-
king. Op dit moment kunnen we miljarden internetpagina’s met tekst, 
beeld en geluid raadplegen. De omvang van het internet is aan de ene kant 
een zegen: nog nooit eerder hadden we toegang tot zo veel (interessante) 
informatie. Aan de andere kant is deze omvang ook een vloek. Want hoe 
vinden we op een efficiënte en effectieve manier in deze berg informatie de 
bruikbare informatie voor projecten, werkstukken, presentaties en scripties? 
Je komt gemakkelijk in de verleiding om allerlei interessante, maar niet rele-
vante informatie te gaan bekijken. Het is zelfs denkbeeldig dat je verdwaalt 
in ‘cyberspace’. Meestal leidt dit tot een verspilling van kostbare tijd. Een 
ander probleem vormt de betrouwbaarheid van informatie op het internet. 
Met de komst van een nieuwe generatie internetsoftware (neem bijvoor-
beeld allerlei social media-applicaties) is het steeds eenvoudiger geworden 
om informatie op het internet te plaatsen. Ook dit kun je aan de ene kant 
zien als een zegen: we kunnen nu veel sneller interessante en belangrijke 
gegevens op internet plaatsen. Aan de andere kant is het hierdoor eenvou-
dig om allerlei onzin en ‘fake news’ op internet te zetten. Een gevolg van 
deze ontwikkelingen is dat een kritische houding bij het selecteren van 
informatie noodzakelijk is.

Voor het opstellen van goede zoekvragen, het zoeken, selecteren, bestu-
deren en het presenteren van digitale informatie dien je te beschikken 
over informatievaardigheden . Deze vaardigheden pas je toe in een situatie 
waarin je een behoefte aan informatie hebt. Het zijn de vaardigheden die 
je helpen om een opdracht te verduidelijken en tot goede zoekvragen te 
komen, op basis van deze zoekvragen te gaan zoeken naar bronnen, bruik-
bare en betrouwbare informatie te selecteren uit gevonden bronnen, deze 
informatie te bestuderen en te presenteren. Onder informatievaardigheden 
vallen tevens vaardigheden die je nodig hebt om het proces van zoeken, 
selecteren, bestuderen en presenteren van digitale informatie in de gaten 
te houden. Denk hierbij aan het monitoren van het browsen, om te voorko-
men dat je letterlijk verdwaalt op het internet. 

Naast informatievaardigheden moet je ook beschikken over ICT-vaardig-
heden . Het kunnen omgaan met de ICT-tools, zoals een browser, is een 
belangrijke voorwaarde om op een effectieve en efficiënte manier informa-
tie te kunnen zoeken, selecteren en evalueren. 

Om ervoor te zorgen dat het proces van formuleren van vragen, zoeken, 
selecteren, bestuderen en evalueren van informatie optimaal verloopt, is het 
verstandig om gestructureerd en doelbewust te werk te gaan. Het 5-stappen-
model kan daarbij helpen.

Informatie-
vaardigheden

ICT- 
vaardigheden

O n d e r z o e k s we e t j e
De vraag ‘Ben je goed in het zoeken van informatie op internet?’ wordt 

door studenten doorgaans positief beantwoord. Als student zit je immers 

dagelijks op het web en verzamel je allerhande informatie voor studieop-

drachten. En meestal slaag je erin om voldoende informatie te vinden. Uit 

onderzoek blijkt echter dat het proces van zoeken en selecteren van infor-

matie voor meer complexere opdrachten bij veel studenten niet efficiënt 

266946.indb   14 23/10/18   3:00 PM



15© Noordhoff Uitgevers bv Het 5-stappenmodel

1.2 Het 5-stappenmodel

Dit boek helpt je om informatievaardig te worden. Je maakt kennis met het 
5-stappenmodel  waarmee je op een efficiënte en effectieve manier infor-
matie kunt vinden op internet en waarbij je leert om wetenschappelijke 
bronnen te zoeken, selecteren en te doorgronden. Het stappenplan bestaat 
uit vijf stappen en wordt weergegeven in figuur 1.2. 

FIGUUR 1.2 Het 5-stappenplan voor informatievaardigheden

Stap 1 betreft het verduidelijken van de opdracht. Binnen deze stap is het 
goed formuleren van zoekvragen heel belangrijk, want goede vragen verge-
makkelijken het zoekproces. Het zoeken naar bronnen is stap 2 en betekent 
dat je weet welke zoekstrategieën je kunt hanteren. Stap 3 omvat de selectie 
van betrouwbare bronnen en bruikbare informatie binnen die bronnen. Het 
vraagt om inzicht in criteria die je kunt gebruiken voor de beoordeling en 

en effectief verloopt. Vaak loopt het proces al spaak tijdens de beginfase 

van de zoektocht naar informatie. Studenten hebben bijvoorbeeld pro-

blemen met het formuleren van goede zoekvragen en het bedenken van 

zoektermen die gebruikt kunnen worden bij het zoeken van informatie met 

een zoekmachine. Ook gaat het vaak mis bij de beoordeling van websites 

die door een zoekmachine worden aangereikt in een zoekresultatenlijst. 

De keuze om bepaalde websites te bekijken is lang niet altijd gebaseerd 

op goede beoordelingscriteria. Zo wordt bijvoorbeeld niet vaak gekeken 

naar de status van de organisatie of de auteur die verantwoordelijk is 

voor de website. Experts in het zoeken, vinden en selecteren van informa-

tie (en dat kunnen ook informatievaardige studenten zijn) nemen de tijd 

om goede onderzoeksvragen op te stellen. Deze tijd ‘verdienen’ ze later 

in het proces weer terug bij de selectie van informatie. Verder zijn experts 

beter in staat het gehele proces te monitoren en het zoekproces bij te 

sturen als dit dreigt te ontaarden in een chaos (Brand-Gruwel & Stadtler, 

2011; Brand-Gruwel, Wopereis & Walraven, 2009; Walraven, Brand-Gruwel 

& Boshuizen, 2008).

Verduidelijk
opdracht

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Zoek
bronnen

Selecteer
bronnen /
informatie

Bestudeer
informatie

Presenteer
informatie

Reguleer en evalueer

(Gebaseerd op Brand-Gruwel, Wopereis & Vermetten, 2005; Brand-Gruwel, Wopereis & Walraven, 2009)
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selectie van bronnen en informatie in bronnen. Ook het goed ordenen van 
informatie hoort bij deze stap. In stap 4 bestudeer je de informatie grondig 
en in stap 5 verwerk je de informatie in bijvoorbeeld een werkstuk, essay, 
scriptie of presentatie. Naast het uitvoeren van deze stappen leer je tevens 
hoe je het proces van het formuleren van vragen, het zoeken, selecteren, 
verwerken en presenteren van informatie zo goed mogelijk kunt reguleren 
en evalueren. Door een goede regulatie voorkom je dat het proces ontaardt 
in een chaos. Regulatie kan ertoe leiden dat je soms een stap terug moet in 
het proces. Hierdoor krijgt het een zogenaamd iteratief karakter. Je zult mer-
ken dat je regelmatig zult switchen tussen de stappen. Dit geldt met name 
voor de stappen 2 (Zoek bronnen) en 3 (Selecteer bronnen/informatie).
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Samenvatting

Informatievaardig

Je werkt gestructureerd bij:
• het opstellen van informatievragen
• het zoeken naar bruikbare en betrouwbare bronnen
• het selecteren van bronnen en informatie
• het bestuderen van informatie
• het presenteren van de gevonden informatie in een product 

(bijvoorbeeld een essay of een presentatie)

Je reguleert en evalueert het proces en gaat steeds na of je op de goede weg 
bent.

ICT-vaardig

• je weet hoe je met allerlei applicaties kunt omgaan die te maken hebben 
met informatie- en communicatietechnologie, zoals het bedienen van 
een webbrowser.

Om op efficiënte wijze informatie te zoeken op internet kun je het 
5-stappenmodel hanteren. De vijf stappen zijn:
1 verduidelijk de opdracht
2 zoek bronnen
3 selecteer bronnen en informatie
4 bestudeer informatie
5 presenteer informatie
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