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Module informatievaardigheden 

 

In deze module staan informatievaardigheden bij burgerschap centraal. We gaan aan de 

hand van zes opdrachten informatie zoeken over een maatschappelijk probleem. Zoals je dit 

jaar bij burgerschap hebt geleerd heeft een maatschappelijk probleem drie kenmerken: Het is 

een groot probleem waar veel mensen mee te maken hebben, er zijn veel verschillende 

meningen over het probleem en de overheid bemoeit zich ermee, of grote groepen mensen 

vinden dat de overheid zich ermee zou moeten bemoeien. 

  

Bij de module horen vijf lessen. Tijdens deze lessen wordt de theorie die bij de opdrachten 

hoort die je die week gaat maken besproken. Heb je vragen tijdens het maken van de 

opdrachten, stel deze dan aan je docent. De docent is er om jou bij je vragen te 

ondersteunen en om je verder op weg te helpen.  

  

In bijlage 1 staat een overzicht welke week, welke les en opdrachten centraal staan. De 

module duurt zes weken. In bijlage 2 vind je de theorie die hoort bij de opdracht. Lees die 

goed door! In bijlage 3 staat het format en de beoordeling van het verslag dat je gaat maken. 

Het verslag dat je schrijft aan de hand van de opdrachten wordt beoordeeld door de docent. 

 

Inhoud van deze module 

Deze module bestaat uit de zes opdrachten waarin de volgende onderwerpen aan bod 

komen: 

1.           Vooronderzoek/taakdefinitie. 

2.           Wat zoek je? 

3.           Zoektermen bedenken. 

4.           Informatie zoeken. 

5.           Informatie beoordelen. 

6.           Informatie verwerken en presenteren. 

  

Leerdoelen  

Tijdens deze module werk je alleen of in tweetallen aan je eigen opdracht (een 

maatschappelijk probleem) waarvoor je informatie zoekt. Aan de hand van de theorie en 

jouw eigen kun je na deze module het volgende: 

• Je kunt je onderwerp (probleem, vraag of onderzoek) analyseren en hier hoofd- en 

deelvragen voor opstellen. 

• Je kunt via de aangereikte methoden zoekwoorden bedenken voor jouw hoofd- en 

deelvragen. 

• Je kunt via minimaal twee verschillende zoekmachines in diverse bronnen informatie 

zoeken. Hiervoor gebruik je ook minimaal twee verschillende zoekstrategieën. 

• Je kunt de gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid. 

• Je kunt de vijf vragen waar een maatschappelijk probleem aan moet voldoen 

beantwoorden. 



• Je kunt bronnen gebruiken zonder plagiaat te plegen. Ook kun je de bronnen volgens de 

APA-richtlijnen (voor uitleg zie bijlage 2.3) verwerken in je document. 

 

  

Benodigde tijd 

Het doorlopen van deze module inclusief je eigen verslag kost je ongeveer zeven tot acht 

uur. Daarnaast zijn er vijf lessen waarin de theorie die aansluit op de module uitgelegd wordt. 

  

Eisen aan het product 

Aan het in te leveren product worden de onderstaande eisen gesteld. 

Maak alle opdrachten van de module in één document. Het document moet aan de volgende 

eisen voldoen:  

• Gemaakt in Microsoft Word 

• Document opgeslagen als “VOORNAAM ACHTERNAAM – Onderzoek 

informatievaardigheden” 

• Het verslag moet aan het format voldoen. Het format is te vinden in Bijlage 3. 

• Het verslag bevat een voorblad, automatische inhoudsopgave, de uitwerking van de 

opdrachten en een bronnenlijst. 

• Lettertype Arial of Verdana. 

• Lettergrootte: 10 of 11, kopjes/titels mogen groter en zijn met “stijlen” gebruikt. Dus 

Kop 1, Kop 2, etc. 

• Inleveren via het MS Teams tabblad opdrachten in “Onderzoek 

Informatievaardigheden.” 

  

Veel leerplezier! 

  

  



Opdracht 1: Vooronderzoek 
 

Opdracht individueel of in tweetallen (week 1) 

  

Stap 1: Wat zoek je? 

Bij de eerste stap ga jij je oriënteren op de informatievraag. Een informatievraag die 

betrekking heeft op een maatschappelijk probleem. In bijlage 2.1 kun je vinden wat een 

maatschappelijk probleem is. Er is ook een lijst met voorbeelden van onderwerpen die je kunt 

gebruiken. Je mag natuurlijk ook zelf een maatschappelijk probleem kiezen. Zolang het maar 

voldoet aan de eisen.  

  

Het doel van oriënteren is helder te krijgen waar je naar op zoek bent, zodat je bij de 

vervolgstappen gestructureerd informatie kunt zoeken. Je stelt jezelf de volgende vragen: 

  

• Welk onderwerp ga ik onderzoeken? 

• Waar ben ik naar op zoek? 

• Wat weet ik al over het onderwerp? 

• Wat neem ik mee in mijn onderzoek en wat niet? 

  

Stap 2: De hoofdvraag. 

Om helder te krijgen wat je gaat zoeken, start je met het opstellen van een informatievraag. 

De vraag bestaat uit een hoofdvraag en deelvragen. Maar waar voldoet een goede 

hoofdvraag aan? Een hoofdvraag is de vraag waar je het antwoord, de informatie, voor gaat 

zoeken. Het is dus belangrijk dat dit overeenkomt met datgene wat je wilt vinden. Een goede 

hoofdvraag bestaat uit een aantal punten:  

• Het is een open vraag. Je kunt hem niet beantwoorden met 'ja' of 'nee'. 

• Haalbaar en realistisch: de vraag moet te onderzoeken zijn met jouw beschikbare tijd en 

middelen. 

• Het is een vraag en eindigt met een vraagteken. 

  

Stap 3: Deelvragen opstellen. 

Je hoofdvraag is het startpunt. Daarna ga je deelvragen opstellen. 

Je krijgt meerdere deelvragen waar je informatie voor gaat zoeken. Met de deelvragen breng 

je structuur aan in je onderzoek. De antwoorden op de deelvragen kunnen ook heel goed de 

verschillende hoofdstukken van je verslag vormen. Houd je bij deze opdracht aan de 

richtlijnen voor een goede hoofd- en deelvraag. Een deelvraag moet aan het volgende 

voldoen: 

• Het is een vraag en deze eindigt met een vraagteken. 

• Het is een open vraag. Je kunt hem niet beantwoorden met 'ja' of 'nee '. 

• De vraag is maar op één manier uit te leggen. 

• Deelvragen ondersteunen de hoofdvraag en voldoen ook aan de aandachtspunten die 

gelden voor de hoofdvraag. Deelvragen zijn eenvoudiger dan de hoofdvragen.  

• Bij een hoofdvraag bedenk je vaak vijf tot zeven deelvragen. 

  

Uitwerking van de opdracht 

Nu begin je met je eigen onderzoek. Maak een document in Word aan voor de opdrachten in 

deze module. Sla het document op als “VOORNAAM ACHTERNAAM – Onderzoek 

burgerschap” in je Onedrive. Schrijf op welk maatschappelijk probleem je gaat onderzoeken 



en waarom je voor dit onderwerp gekozen hebt. Wat weet je al over het onderwerp en waar 

ga je naar zoeken om meer over het onderwerp te weten te komen? Schrijf op wat je 

meeneemt in je onderzoek en wat niet. 

Schrijf de hoofdvraag van het maatschappelijk probleem dat je hebt gekozen op en 

formuleer vijf tot zeven deelvragen. Mocht je het lastig vinden om een maatschappelijk 

probleem te vinden kijk dan voor uitleg en voorbeelden in bijlage 2.1. Je kan natuurlijk ook 

altijd je docent vragen voor hulp. 

  

Eindproduct. 

• Een document in MS Word opgeslagen als “VOORNAAM ACHTERNAAM – Onderzoek 

burgerschap”; 

• Een voorpagina met naam en studentennummer; 

• Een (automatische) inhoudsopgave; 

• Opdracht 1 met daarin: 

• Het gekozen maatschappelijke probleem; 

• Waarom je voor dit maatschappelijke probleem hebt gekozen; 

• De hoofdvraag; 

• Vijf tot zeven deelvragen 

  

Deadline. 

Opdracht 1 lever je voor de les van week 2 in Microsoft Teams tabblad opdrachten in 

“Onderzoek Informatievaardigheden.” 

 

 

Opdracht 2: Zoekwoorden 
 

Opdracht individueel of in tweetallen (week 1 en 2) 

Zoeken doe je met zoekwoorden. In deze opdracht bedenk je zoekwoorden. Je leert 

verschillende manieren om zoektermen te bedenken. Bekijk hiervoor deze animatie om een 

snelle indruk te krijgen. Ook kun je met behulp van een mindmap je zoekwoorden ordenen. 

  

Stap 1: De kern uit je deelvragen.  

Haal kernwoorden uit je deelvragen. Onderstreep de belangrijke woorden. Dit is je startpunt 

voor het bedenken van meer zoekwoorden. 

  

Stap 2: Bedenk synoniemen. 

Synoniemen zijn andere woorden voor jouw kernwoorden, maar wel met dezelfde betekenis. 

Bijvoorbeeld: leiderschap en management. 

  

Hulpmiddelen: 

• Op de website Synoniemen.net kun je zoeken naar verwante woorden  

• Wikipedia blijft een handige website om woorden met dezelfde betekenis (synoniemen) 

te vinden  

• Encyclo is een met de hand samengestelde zoekmachine voor definities. Je zoekopdracht 

wordt opgezocht in meer dan 1000 Nederlandstalige woordenlijsten 

  

https://deltion.mediamission.nl/Mediasite/Play/3f43d43c99f04d5486dd8edd31d1ec861d?playFrom=9772&autoStart=true
https://synoniemen.net/
https://www.wikipedia.nl/
https://www.encyclo.nl/


Stap 3: Probeer verschillende varianten. 

Sommige woorden worden op verschillende manieren geschreven. Probeer dan de 

verschillende spellingsvarianten, bijvoorbeeld 'buro' of 'bureau', 'organisation' of 

'organization'. 

Probeer ook vervoegingen. Bijvoorbeeld 'duurzaam' en 'duurzaamheid'.  

Vind je veel informatie bij het zoeken op een bepaald woord? Probeer dan een smallere 

term. Je zoekt specifieker en waarschijnlijk krijg je minder treffers. Vind je weinig informatie? 

Zoek dan op een ruimere, meer algemene term. Je krijgt dan meer informatie. Voorbeeld: 

Zoekterm: bank, ruimere term: meubel, smallere term: sofa of hoekbank 

 

Uitwerking van de opdracht. 

Doorloop stap één tot en met drie en schrijf op wat je hebt gevonden. Maak daarna een 

mindmap van je deelonderwerpen in https://www.mindmeister.com/.  

  

 

Eindproduct. 

• De kern is uit de deelvragen gehaald en de belangrijke woorden zijn onderstreept; 

• Je hebt één synoniem voor elk kernwoord opgezocht en opgeschreven; 

• Je hebt één variant van elk kernwoord opgeschreven; 

• Je hebt een mindmap gemaakt in mindmeister en toegevoegd aan het document (dit 

kun je doen door een schermopname te maken, kies in Word ‘invoegen’ en dan 

‘schermopname’). 

  

Deadline. 

Opdracht 2 lever je voor de les van week 2 in Microsoft Teams tabblad opdrachten in 

“Onderzoek Informatievaardigheden.” 

 

 

Opdracht 3: Zoeken 
 

Opdracht individueel of in tweetallen (week 2) 

Wanneer je informatie zoekt, kom je verschillende soorten informatie tegen. Zo kun je voor je 

zoekvraag op zoek zijn naar actuele informatie, feitelijke informatie of meningen en visies 

over een bepaald onderwerp. Het is belangrijk om na te gaan wat voor informatie jij nodig 

hebt om jouw zoekvraag te kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld: 

• Actuele informatie: nu.nl, opiniebladen, kranten en weekbladen. 

• Feitelijke informatie: wetboeken, overheidsinformatie of databanken. 

• Meningen en visies: geenstijl.nl, discussieprogramma’s en sociale media 

Het is belangrijk om je af te vragen wat voor informatiesoort de gevonden informatie is. 

Feitelijke informatie hoort bij andere hoofd- en deelvragen dan meningen en visies. 

Antwoord geven op een beschrijvende vraag, doe je grotendeels met feitelijke informatie. 

Het antwoord op een meningsvraag bestaat grotendeels uit meningen en visies. 

In de vorige opdracht heb je een aantal zoektermen geformuleerd waarmee je kunt zoeken. 

In deze opdracht gaan we opzoek naar manieren om naar informatie te zoeken; de 

zogenaamde zoekstrategieën. 

 

https://www.mindmeister.com/


Stap 1: Combineren van zoektermen. 

Zoeken met één woord levert vaak veel treffers op. Zoek je met meerdere woorden, dan vind 

je vaak minder informatie. Ook sluit de informatie vaak beter aan bij datgene wat je zoekt. 

Probeer eens met minimaal 3 woorden te zoeken. Neem de woorden die je bij de vorige 

opdracht opgeschreven hebt. 

 

Stap 2: Zoeken met operatoren en andere hulpmiddelen 

In veel zoekmachines is het mogelijk om met zoekhulpmiddelen te zoeken. Met 

zoekhulpmiddelen kun je heel doelgericht zoeken. Lees onderstaand artikel met informatie 

over zoekhulpmiddelen. Deze heb je nodig om opdracht drie te kunnen maken.  

• 12 tips om nog slimmer te zoeken. Artikel van Computertotaal waarin twaalf tips aan de 

orde komen die je zeker moet kennen. 

In Google kun je symbolen of woorden in je zoekopdracht gebruiken voor preciezere 

zoekresultaten. 

Leestekens die geen deel uitmaken van een zoekoperator, worden gewoonlijk genegeerd 

door Google Zoeken. Plaats geen spaties tussen het symbool of woord en je zoekterm. 

Zoeken naar site: volkskrant.nl werkt dus wel, maar site: volkskrant.nl niet. Handige 

operatoren in Google zijn: 

• Zoeken naar een exact zoekwoord: Plaats een woord of woordgroep tussen 

aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "hoogste gebouw". 

• Zoekopdrachten combineren: Plaats 'OR' tussen twee zoekopdrachten. Bijvoorbeeld: 

marathon OR race. 

• Zoeken naar een specifieke site: Plaats site: vóór een site of domein. Bijvoorbeeld: 

site:youtube.com of site:.gov. 

Zoeken naar informatie binnen een bepaald bestand: Wanneer je op zoek bent naar 

bijvoorbeeld alleen PDF bestanden, kun je achter de zoekterm "filetype:PDF" plaatsen. In 

plaats van PDF kun je ook kiezen voor doc (Word), xls(Excel), ppt (Powerpoint), maar ook txt, 

htm, html, php, wk4, lwp, tmp, en noem maar op 

 

Stap 3: Sneeuwbalmethode als manier om verwante informatie te vinden. 

Zoek een website, boek en artikel dat voldoet aan je zoekvraag. Zoek verder via deze 

verwante bronnen (via de literatuurlijst of links op de website). Dit is een manier om snel 

extra informatie te vinden. Denk wel aan de afbakening van je onderwerp. Het is ook een 

manier om snel te veel informatie te vinden. Let dus op dat je niet verzandt in een overload 

aan informatie! 

 

Stap 4: Noteer je bronnen en zoekacties. 

Noteer welke trefwoorden je hebt gezocht en wat je hebt gevonden. Zo voorkom je dat je 

zaken dubbel doet. De bronnen die je hebt gevonden gaan we in opdracht 5 verwerken in 

een bronnen- of literatuurlijst. 

 

Stap 5: Google Scholar. 

Met Google Scholar heb je op een gemakkelijke manier toegang tot wetenschappelijke 

informatie. Bij wetenschappelijke informatie kun je denken aan artikelen, scripties, redes, 

boeken en andere publicaties. Ook vind je hier citaten waarmee je weer verder kunt zoeken 

naar voor jou relevante informatie. In bijlage 2.2 vind je een handleiding van Google Scholar. 

 

https://computertotaal.nl/artikelen/apple/slimmer-zoeken-met-google-67498/
https://computertotaal.nl/artikelen/apple/slimmer-zoeken-met-google-67498/


Uitwerking van de opdracht. 

Zoek met de trefwoorden die je opgesteld hebt bij opdracht 2 informatie in Google, Google 

Scholar of één van de gepresenteerde websites.  

Geef per artikel, document en/of website aan: 

• Waar je het artikel gevonden hebt en met welke trefwoorden je het artikel hebt 

gevonden; 

• Welke operatoren je gebruikt hebt; 

• Wie de auteur van het artikel is; 

• Of het om actuele informatie, feitelijke informatie of meningen en visies over een 

bepaald onderwerp gaat; 

Dit geeft je input voor de volgende opdrachten (verwerken en presenteren). 

  

Eindproduct. 

• Van de gevonden artikelen (minimaal drie) is ingevuld: 

• Waar het gevonden is (url, het adres van de weppagina); 

• Welke operatoren zijn gebruikt om het artikel te vinden; 

• Wie de auteur van het artikel is; 

• Om wat voor (actuele, feitelijke of meningen en visies) het artikel gaat; 

  

Deadline. 

Opdracht 3 lever je voor de les van week 3 in Microsoft Teams tabblad opdrachten in 

“Onderzoek Informatievaardigheden.” 

 

 

 

 

 

Opdracht 4: Beoordelen 
 

Opdracht individueel of in tweetallen (week 3) 

  

In deze opdracht ga je de gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid en 

betrouwbaarheid.  

  

Stap 1: Beoordelen op bruikbaarheid. 

Bij het beoordelen van de informatie op bruikbaarheid kijk je of de gevonden informatie 

relevant is voor je onderwerp of onderzoek. Met andere woorden: geeft de informatie 

antwoord op je hoofd- en deelvragen? Het beoordelen op bruikbaarheid kun je doen door 

alle informatie die je hebt gevonden helemaal door te lezen. Dit kost je veel tijd. Met het 

scannen van de informatie, kun je al een eerste analyse maken. 

  

Beoordeel je gevonden informatie op bruikbaarheid. 

• Geef in je document aan of je de gevonden informatie antwoord geeft op je zoekvraag.  

• Mis je nog informatie? Zoek dan verder naar de ontbrekende informatie. 

  



Stap 2: Beoordelen op betrouwbaarheid. 

Beoordeel je gevonden informatie op betrouwbaarheid. Het beoordelen van 

betrouwbaarheid van informatie kan via de KODAK-methode. KODAK staat voor: Kwaliteit, 

Oorsprong, Doel, Actualiteit en Kwantiteit. 

  

Beoordeel de betrouwbaarheid van je bronnen door de volgende vragen te beantwoorden: 

  

Kwaliteit: 

• Zitten er spelfouten in? 

• Zijn de beweringen onderbouwd met andere bronnen? 

• Zijn de verwijzingen naar andere bronnen te raadplegen? 

  

Oorsprong: 

• Wie heeft de informatie geschreven? 

• Wat is de achtergrond van de schrijver? 

• Is hij een expert? Weet de schrijver er veel vanaf? 

  

Doel: 

• Wat is het doel van de schrijver? 

• Waarom is de tekst geschreven? 

• Is de informatie actueel en feitelijk of gaat het om een mening en visies? 

  

Actualiteit: 

• Hoe actueel is het onderwerp? 

• Hoe nieuw of oud is de bron? 

• Is er ondertussen alweer nieuwe onderzoek gedaan? 

  

Kwantiteit: 

• Hoeveel bronnen met dezelfde informatie kun je vinden?  

• Zoek minstens drie bronnen waarin hetzelfde wordt beweerd en kijk ook naar 

verwijzingen naar andere webpagina’s of informatiebronnen. 

  

Stap 3: Geef een terugkoppeling in je document.  

Behandel de volgende punten voor in ieder geval 1 internetpagina of document dat je 

gevonden hebt op internet. 

1. Hoe betrouwbaar is je gevonden informatie? 

 

2. Indien jouw gevonden informatie uitvalt, op welk punt valt hij uit? 

3. Waarom denk je dat je informatie uitvalt en waarschijnlijk niet betrouwbaar is? 

  

  

 Eindproduct. 

• In het document werk je voor jouw hoofdvraag en deelvragen stap 1-3 uit: 

• Stap 1: Geef in je document aan of je de gevonden informatie antwoord geeft op je 

zoekvraag.  

• Stap 2: Beoordeel de informatie aan de hand van de KODAK-methode. 

• Stap 3: Geef een terugkoppeling in je document. 

  



Deadline. 

Opdracht 4 lever je voor de les van week 4 in Microsoft Teams tabblad opdrachten in 

“Onderzoek Informatievaardigheden.” 

 

Opdracht 5: Verwerken en het verslag schrijven 
 

Opdracht individueel of in tweetallen (week 4) 

In deze opdracht ga je de bruikbare en betrouwbare informatie verwerken in je verslag. 

Verwerken is niet hetzelfde als kopiëren. In het verslag en de presentatie geef je de 

informatie in je eigen woorden weer.  

  

Stap 1: Citeren en parafraseren. 

Je kunt wel delen van de tekst ondersteunen door teksten van anderen. Je kunt dat doen 

door te citeren of te parafraseren. 

• Citeren: letterlijk overnemen van de tekst. Een citaat zet je tussen aanhalingstekens. 

• Parafraseren: in eigen woorden weergeven van de tekst.   

  

Zowel bij een citaat als een parafrase geef je de bron weer door de auteursnaam en het 

jaartal tussen haakjes achter het citaat of de parafrase te plaatsen. Eventueel kun je hier het 

paginanummer aan toevoegen van de bladzijde waar je de informatie vandaan hebt gehaald. 

Achter de zin die je citeert of parafraseert komt dan te staan: (Jansen, 2020). 

  

Het verwerken van bronnen doe je volgens de APA-richtlijnen. In bijlage 2.3 vind je hoe je 

volgens de APA-richtlijnen de bronnenlijst plaatst. De bronnenlijst komt aan het einde van je 

verslag. 

  

Stap 2: Verwerk de opdracht tot het verslag. 

Met de informatie die je hebt gevonden kun je nu het verslag schrijven. Gebruik hiervoor de 

teksten en informatie die je bij de vorige opdrachten in het document hebt gezet en 

geschreven. Beantwoord aan de hand van het maatschappelijke probleem dat je hebt 

gekozen in opdracht 1 de volgende vragen: 

1. Wie vinden het een probleem en waarom? 

2. Welke groepen zijn bij het probleem betrokken? 

3. Welke waarden spelen hierbij een rol? 

4. Hoe is het probleem ontstaan? 

5. Wat is de omvang van het probleem? 

Gebruik bij het beantwoorden van de vragen de bronvermelding zoals staat beschreven bij 

stap 1 van opdracht 5. Mocht je het lastig vinden om de vragen te beantwoorden en wil je 

nog even nalezen wat een maatschappelijk probleem is lees dan bijlage 2.1 nog eens door of 

vraag je docent. 

  

 

Eindproduct. 

• In het document beantwoord je de vijf vragen bij stap 2  

• Bij elk antwoord van de vijf vragen verwerk je de bronnen volgens de APA-methode. 

 

Deadline. 



Opdracht 5 lever je voor de les van week 5 in Microsoft Teams tabblad opdrachten in 

“Onderzoek Informatievaardigheden.” 

 

Opdracht 6: Evaluatie 
 

Opdracht individueel of in tweetallen (week 5) 

In deze opdracht ga je de informatie die je hebt gevonden voor het beantwoorden van de 

hoofdvraag en deelvragen evalueren. Evalueren betekent dat je je gaat nadenken of en in 

hoeverre je de vragen efficiënt en effectief hebt kunnen beantwoorden. Zowel het proces (de 

wijze waarop tot het resultaat is gekomen) als het verslag (het eindresultaat) moet worden 

bekeken. 

  

Schrijf een evaluatie over het proces, welke opdracht of onderdeel vond je moeilijk, welke 

makkelijk?  

Met welke stap ben je het langste bezig geweest? Waarom?  Vond je veel informatie of juist 

weinig? En welke zoektermen leverde de beste resultaten op? Voldoet het eindresultaat aan 

de eisen? 

Wat vind je zelf van het eindresultaat?  

  

Eindproduct 

• Een evaluatie van het proces, met daarin: 

• Welke onderdelen/opdrachten je makkelijk of moeilijk vond en waarom; 

• Met welke onderdelen/opdrachten je het langst bezig bent geweest en waarom; 

• Of je veel of weinig informatie hebt gevonden; 

• Welke zoektermen de beste resultaten opleverden; 

• Of het resultaat voldoet aan je eisen; 

• Of je tevreden bent over het eindresultaat; 

  

Deadline 

Opdracht 6 lever je maandag van week 6 in MS Teams tabblad opdrachten in “Onderzoek 

Informatievaardigheden.” De exacte inleverdatum wordt bekend gemaakt door de docent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1: Planning module 

 

Week 

  

Les/thuis Onderwerpen 

Opdrachten 

1. Les 1 Uitleg informatievaardigheden. 

MS Forms De Speld. 

Uitleg maatschappelijk probleem. 

Module doornemen. 

  

  Thuis Huiswerk: 

  

Opdr 1: Taakdefinitie 

Opdr 2: Zoekwoorden 

2. Les 2 MS Forms Instaptoets. 

Mindmap uitleg. 

Soorten informatie. 

Zoekstrategieën. 

  

  Thuis Huiswerk: 

  

Opdr 2: Zoekwoorden 

Opdr 3: Zoeken 

3. Les 3 Het beoordelen van informatie op bruikbaarheid en 

betrouwbaarheid. 

KODAK-methode. 

  

  Thuis Huiswerk: 

  

Opdr 4: Beoordelen 

  

4. Les 4. Citeren en parafraseren. 

Maatschappelijk probleem vragen. 

  

  Thuis Huiswerk: 

  

Opdracht 5: Verwerken en het verslag schrijven 

  

5. Les 5. Uitleg wat er in een evaluatie komt. 

  

  Thuis Huiswerk: 

  



Opdracht 6: Evaluatie 

  

6. Thuis Tijdens week 6 werk je zelfstandig aan het eindverslag en is de 

docent beschikbaar voor hulp. 

 

Bijlage 2: Theorie 
  

Bijlage 2.1: Een maatschappelijk probleem 

  

2.1.1 Wat is een maatschappelijk probleem? 

Ruzie met je ouders, liefdesverdriet of een sterfgeval in de familie worden doorgaans als 

problematisch ervaren maar zijn natuurlijk nog geen maatschappelijke problemen. Kort 

samengevat voldoet een maatschappelijk probleem in ieder geval aan de volgende drie 

kenmerken: 

1. Het is een groot probleem waar veel mensen mee te maken hebben. 

2. Er zijn veel verschillende meningen over het probleem. Zowel over de oorzaak, het 

precieze probleem en de oplossing kan je van mening verschillen. 

3. De overheid bemoeit zich ermee, of grote groepen mensen vinden dat de overheid zich 

ermee zou moeten bemoeien. 

Milieuvervuiling is een duidelijk voorbeeld van een maatschappelijk probleem. Het gaat 

hierbij om een probleem dat voor ieder mens op aarde (lees veel mensen) schadelijk is. Er is 

al jaren discussie over de oorzaken, de aard en de mogelijke oplossingen van het probleem. 

Daarbij bemoeien diverse overheden zich op veel verschillende niveaus met het probleem. 

Het laatste wapenfeit is het akkoord van Parijs (december 2015). Milieuvervuiling is een 

probleem met vele kanten en daarom moeilijk te onderzoeken in één analyse. Om een goede 

analyse te kunnen uitvoeren moet je het onderwerp dus ook goed afbakenen. Natuurlijk gaat 

de docent jou daarbij helpen. In het geval van milieuvervuiling zou je het bijvoorbeeld wel 

kunnen hebben over CO₂ uitstoot in Nederland of het plasticafval in de zee. 

 

2.1.2 De vier dimensies van burgerschap 

Een maatschappelijk probleem kun je van verschillende kanten bekijken. Zo kun je bekijken 

wat de politiek-juridische dimensie van het probleem is. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

wetten die van toepassing zijn, vormen van overheid die zich al met het probleem bezig 

houden of het verschil van opvatting tussen politieke partijen. Op dezelfde manier kan het 

probleem ook bekeken worden vanuit de economische dimensie (belangen) en de sociaal-

maatschappelijke dimensie (waarden en normen). Aan elk maatschappelijk probleem zitten 

ook gezondheidsrisico’s vast. Mensen kunnen bijvoorbeeld direct lichamelijke schade 

ondervinden of indirect op de lange termijn grote geestelijke schade oplopen. Denk 

bijvoorbeeld aan de factor stress. Verder kan je een probleem vergelijken. Is de CO₂ uitstoot 

binnen Nederland bijvoorbeeld vergelijkbaar met buurlanden? Bestaat het probleem al 

langer dan vandaag? En zo ja, wanneer is het eigenlijk ontstaan? Al deze dimensies zal je dus 

moeten onderzoeken om tot een goed afgewogen standpunt te komen over het probleem in 

kwestie. 

 



2.1.3 Onderwerpen 

De eerste stap van de analyse is het kiezen van een onderwerp. Hieronder alvast een aantal 

suggesties. Meer algemeen kun je denken aan mensenhandel, asielzoekers, daklozen, 

discriminatie op de arbeidsmarkt, geweld op school, files, internetverslaving, gameverslaving, 

jeugdcriminaliteit, terrorisme (in Europa), voetbalvandalisme (of hooliganisme), 

jeugdwerkloosheid, armoede in Nederland, kinderarbeid, winkeldiefstal, bio-industrie, klonen, 

abortus, gebrek aan donoren, hangjongeren, kindermishandeling, vergrijzing in Nederland of 

drugsverslaving. Onderwerpen met technische raakvlakken zijn bijvoorbeeld schone energie, 

automatisering (robotisering), CO₂ uitstoot, kernenergie, (massavernietigings-) wapens of 

mobiliteit (diverse). 

 

2.1.4 Kenmerken van een maatschappelijk probleem 

4. Er zijn grote groepen mensen bij het probleem betrokken. 

•  Welke groepen zijn er betrokken bij het probleem? 

•  Leg uit wat de rol is van de desbetreffende groepen. 

  

5. Mensen hebben last van het probleem. 

• Breng in beeld op welke manieren welke groepen last van het maatschappelijke 

probleem ondervinden. 

  

6. Mensen kunnen het probleem niet zelf oplossen. 

• Wat maakt het maatschappelijk probleem zo complex? 

  

7. Er bestaan meningsverschillen over de oorzaak van het probleem. 

• Welke belangrijke visies zijn er te onderscheiden? 

  

8. Het maatschappelijk probleem is ingewikkeld en verstrengeld met andere problemen. 

• Welke andere problemen houden verband met het maatschappelijk probleem? 

• Op welke manier? Hoe? 

  

9. De overheid heeft de taak om beleid te maken. 

• Waarom? 

  

10. Er is geen definitieve oplossing voor het probleem. 

• Waarom niet? 

 

2.1.5 Analysevragen 

Politiek-juridische invalshoek: 

1. Welk beleid voert de overheid in deze kwestie? 

2. Welke middelen gebruikt de overheid om beleid uit te voeren? (wetten, regels?) 

3. Welke visie en standpunten herken je in het beleid van de overheid? 

4. Wat vinden de politieke partijen van deze kwestie? 

5. Welke mogelijkheden hebben betrokken groepen om het overheidsbeleid te beïnvloeden? 

6. Zijn deze middelen wel of niet in strijd met de wet? 

 

Sociaaleconomische invalshoek: 

1. Welke belangen hebben de verschillende groepen? 

2. Welke belangen vallen samen en welke zijn tegenstrijdig aan elkaar? 

3. Wat is het verband tussen de belangen en de sociaaleconomische positie van verschillende  



groepen? 

 

Sociaal-culturele invalshoek: 

1. Welke opvattingen hebben de betrokken groepen over: 

a) De aard van het probleem. 

b) De oorzaken. 

c) Het beleid van de overheid. 

d) De oplossingen. 

2. Welke waarden en normen liggen ten grondslag aan deze opvattingen? 

3. Welke rol spelen geloof, levensovertuiging en traditie bij deze waarden en normen? 

4. Is er een verband tussen geloof en levensovertuiging aan de ene kant en maatschappelijke 

positie aan de andere kant? 

 

Invloed op de (volks)gezondheid: 

1. Welke invloed heeft het probleem op de (volks)gezondheid? 

2. Wat is de invloed van het probleem op de lichamelijke gezondheid van betrokkenen? 

3. Welke invloed heeft het probleem op de geestelijke gesteldheid van de betrokkenen? 

 

Vergelijkende invalshoek: 

1. Wat is de omvang van het probleem? 

2. Hoe is het ontstaan? 

3. Bestond dit probleem vroeger ook al? 

4. Komt het vraagstuk ook in andere landen voor? 

 



2.1.6 Voorbeelden van een maatschappelijk probleem 

  



Bijlage 2.2: Handleiding Google Scholar 

Met Google Scholar heb je op een gemakkelijke manier toegang tot wetenschappelijke 

informatie. Bij wetenschappelijke informatie kun je denken aan artikelen, scripties, redes, 

boeken en andere publicaties. Ook vind je citaten waarmee je weer verder kunt zoeken. Een 

deel van de informatie is vrij toegankelijk (open access), maar veel bronnen zijn ook 

afgeschermd. Hiervoor moet je betalen.  

Zoeken in Google Scholar 

Ga naar www.google.nl/scholar. 

• Typ je zoekwoorden in de zoekbalk. Je kunt gebruik maken van de Google zoektips (bijv. 

de aanhalingstekens of het minteken om woorden uit te sluiten). 

• Ook bij Google Scholar kun je gebruik maken van de optie ‘geavanceerd zoeken’. Deze 

optie vind je onder het pijltje (rechts) onder het pijltje. 

• Je krijgt een resultatenlijst.  

o De resultaten zijn geordend op relevantie. Eventueel kun je ze sorteren op datum. 

Ook kun je achteraf een periode aangeven. 

 

Beschikbaarheid publicaties 

Veel artikelen kun je online openen en lezen. Voor een aantal artikelen moet je betalen. 

Deze kun je eventueel via Picarta aanvragen (zoek dan op de volledige titel in Fiducia 

en 

selecteer de bron Picarta). 

 

Mijn Bibliotheek 

Heb je een Google-account, dan kun je interessante publicaties en/of citaten ook 

toevoegen 

aan ‘Mijn bibliotheek’. Je kunt ze dan later (opnieuw) bekijken zonder eerst weer te 

zoeken. 

Eventueel kun je ook labels aan de verschillende treffers hangen. 

 

  

Bijlage 2.3: APA-richtlijnen 

Het verwerken van bronnen doe je volgens de APA-richtlijnen. Hieronder vind je per medium 

een voorbeeld van de opbouw. Als basis is het document 'De APA-richtlijnen uitgelegd' van 

Surf gebruikt. In dit onderzoek maak je alleen gebruik van boeken en websites. 

 

2.3.1 Bronvermelding van een boek 

De bronvermelding voor dit boek doe je als volgt: 

Wie Wanneer Wat Waar 

Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek? Amsterdam: Boom 

Lemma. 

  

Na het citaat of de parafrase in je tekst schrijf je: (Verhoeven, 2011) 

In de bronnenlijst aan het einde van je verslag schrijf je:  

Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek? (4e  ed.). Amsterdam: Boom Lemma.  

Aandachtspunten: De auteur (wie) kan ook een organisatie zijn. Vermeld deze als er geen 

persoon genoemd wordt. 

http://www.google.nl/scholar


Er kunnen meerdere auteurs zijn. Scheid deze door een komma. Voor de laatste auteur zet je 

het & teken. Tot en met zeven auteurs worden ze allemaal genoemd. Bij acht of meer auteurs 

worden de eerste zes genoemd. Deze scheid je door een komma en eindig je met (...). 

De titel van het boek maak je cursief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Bronvermelding van een website 

Wie Wanne

er 

Wat - artikel Wat - website Wanneer 

geraadplee

gd 

Pijper

s, R. 

(2019). Verbeter de online 

informatievaardigh

eden van leerlingen 

met deze tips. 

https://www.kennisnet.nl/artikel/6776/v

erbeter-de-online-

informatievaardigheden-van-

leerlingen-met-deze-tips/ 

15-06-2020 

  

Na het citaat of de parafrase in je tekst schrijf je: (Pijpers, 2019). 

In de bronnenlijst aan het einde van je verslag schrijf je: 

Pijpers, R. (2019). Verbeter de online informatievaardigheden van leerlingen met deze tips. 

Geraadpleegd op 15 juni 2020 op https://www.kennisnet.nl/artikel/6776/verbeter-de-online-

informatievaardigheden-van-leerlingen-met-deze-tips/ 

  

  

https://www.kennisnet.nl/artikel/6776/verbeter-de-online-informatievaardigheden-van-leerlingen-met-deze-tips/
https://www.kennisnet.nl/artikel/6776/verbeter-de-online-informatievaardigheden-van-leerlingen-met-deze-tips/
https://www.kennisnet.nl/artikel/6776/verbeter-de-online-informatievaardigheden-van-leerlingen-met-deze-tips/
https://www.kennisnet.nl/artikel/6776/verbeter-de-online-informatievaardigheden-van-leerlingen-met-deze-tips/
https://www.kennisnet.nl/artikel/6776/verbeter-de-online-informatievaardigheden-van-leerlingen-met-deze-tips/
https://www.kennisnet.nl/artikel/6776/verbeter-de-online-informatievaardigheden-van-leerlingen-met-deze-tips/


Bijlage 2.4 Het Big 6 Model 

 Het Big 6 model bestaat (zoals het woord het al zegt) uit zes stappen die je moet doorlopen 

om een informatieprobleem op te lossen. Dit model kan handig zijn om je informatievraag 

voor dit verslag op te lossen. 

 

 
Bron: Kennisnet.nl 

 

  



Bijlage 3: Format en beoordelingsverslag 
   

Periode:  Leerjaar 1 periode 4 of leerjaar 2 periode 1 september 2020 / oktober 2020 

Totaal aantal te behalen punten: 100 

Uiterste inleverdatum:  medio november 2020 - zie toetsrooster  

 

• Aan het schriftelijke werk dat wordt ingeleverd, worden eisen gesteld op gebied van 

taalverzorging, vormgeving en bronvermelding. Bij geconstateerde gebreken worden de 

materialen teruggegeven ten behoeve van eindredactie. De verbeterde versie wordt als 

herkansing beoordeeld. 

• Het eindcijfer is een gewogen oordeel van de docent over de verschillende onderdelen. 

• Het eindcijfer komt tot stand door het eindtotaal te delen door 10. 

• Cesuur: bij 55 punten heb je een voldoende. 

 
Onderdeel Subonderdelen Maximum 

omvang 

Aantal 

punten 

1 

  

 

 

 

2 

Structuur • Titelblad van de opdracht, met naam 

student, studentennummer, naam 

onderwijseenheid met jaar en periode, 

naam docent/begeleider  

• Inhoudsopgave met elk onderdeel een 

apart hoofdstuk met hoofdstuknummer 

(1) en paragrafen (1.1) en 

paginanummers. Eventuele bijlagen ook 

nummeren. Op de omslag, het titelblad 

en inhoudsopgave staan geen 

paginanummers en tellen ook niet mee 

voor de omvang van de opdracht.  

1 A4 

  

  

 

 

1 A4 

  

  

  

10 punten 

3 Opdracht 

1 

Schrijf op welk onderwerp je gaat 

onderzoeken en waarom je voor dit 

onderwerp gekozen hebt. Wat weet je al 

over het onderwerp en waar ga je naar 

zoeken om meer over het onderwerp te 

weten te komen? Schrijf op wat je 

meeneemt in je onderzoek en wat niet. 

  

• Schrijf de hoofdvraag van het 

maatschappelijk probleem dat je hebt 

gekozen op en formuleer vijf tot zeven 

deelvragen. 

1  A4 15 punten 

4 Opdracht 

2 

• De kern is uit de deelvragen gehaald en 

de belangrijke woorden zijn 

onderstreept; 

1 A4 10 punten 



• Je hebt één synoniem voor elk 

kernwoord opgezocht en opgeschreven; 

• Je hebt één variant van elk kernwoord 

opgeschreven; 

• Je hebt een mindmap gemaakt in 

mindmeister en toegevoegd aan het 

document. 

5 Opdracht 

3 

Van de gevonden artikelen (minimaal 

drie) is ingevuld: 

• Waar het gevonden is (url, het adres van 

de weppagina); 

• Welke operatoren zijn gebruikt om het 

artikel te vinden; 

• Wie de auteur van het artikel is; 

• Om wat voor (actuele, feitelijke of 

meningen en visies) het artikel gaat; 

1 A4 10 punten 

6 Opdracht 

4 

In het document werk je voor jouw 

hoofdvraag en deelvragen stap 1-3 uit: 

  

• Stap 1: Geef in je document aan of je de 

gevonden informatie antwoord geeft op 

je zoekvraag.  

• Stap 2: Beoordeel de informatie aan de 

hand van de KODAK-methode. 

• Stap 3: Geef een terugkoppeling in je 

document. 

  

1 A4 15 punten 

7 Opdracht 

5 

In het document wordt beantwoord  

 

• Wie vinden het een probleem en 

waarom? 

• Welke groepen zijn bij het probleem 

betrokken? 

• Welke waarden spelen hierbij een rol? 

• Hoe is het probleem ontstaan? 

• Wat is de omvang van het probleem? 

• Bij elk antwoord van de vijf vragen 

verwerk je de bronnen volgens de APA-

methode. 

  

1 A4 15 punten 

8 Opdracht 

6 

Een evaluatie van het proces, met daarin: 

• Welke onderdelen/opdrachten je 

makkelijk of moeilijk vond en waarom; 

• Met welke onderdelen/opdrachten je het 

langst bezig bent geweest en waarom; 

1 A4 15 punten 



• Of je veel of weinig informatie hebt 

gevonden; 

• Welke zoektermen de beste resultaten 

opleverden; 

• Of het resultaat voldoet aan je eisen; 

• Of je tevreden bent over het 

eindresultaat; 

9   Literatuurlijst (Alleen vermelding literatuur 

waarnaar in de hoofdtekst verwezen is 

volgens de richtlijnen van de American 

Psychological Association (APA)). 

1 A4 10 punten 
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