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Cursus Onderwijs en ICT 

Jaargang 1, deel 1 (versie 1.2 po/vo/bve NL 06-09-2009) 

“zoeken en vinden op internet” 

door Serge de Beer 

 

 

Hartelijk welkom bij de cursus Onderwijs en ICT 

Fijn dat je hebt besloten om deze cursus te volgen. Naar alle waarschijnlijkheid ben je 

werkzaam in het onderwijs, of heb je een affiniteit met deze sector. In elk geval ben je 

blijkbaar benieuwd naar de mogelijkheden die ICT heeft te bieden voor het versterken van 

het onderwijsproces. In dat geval heb je de juiste cursus gekozen. In dit deel en de delen 

die zullen volgen neem ik je mee langs vele facetten van Onderwijs en ICT.  

 

Ik zal eerst iets over mijzelf vertellen, zodat je weet wie deze cursus schrijft. Mijn naam is 

Serge de Beer. Ik ben geboren in Utrecht in 1972. Na een carrière in de televisiewereld als 

editor en geluidsman, ben ik op vierentwintigjarige leeftijd begonnen met het geven van 

cursussen over het gebruik van de computer. De allereerste keer dat ik een cursus gaf 

was bij de Shell in Moerdijk, direct aan een groep managers, waaronder een aantal van de 

IT afdeling. Een betere vuurdoop had ik me niet kunnen wensen. In de jaren die daarop 

volgde heb ik cursussen en opleidingen verzorgd voor zeer uiteenlopende doelgroepen. 

Steeds met veel plezier. In 2002 besloot ik dat ik niet langer wilde freelancen. Ik had er 

genoeg van nooit echt ergens bij te horen, maar altijd maar voor korte tijd bij een 

organisatie in huis te zijn. Een vriend van mij heeft mij toen gevraagd om bij hem op een 

VMBO school te komen werken. Ik ben daar toen gestart als leraar techniek. Vrijwel direct 

ben ik ook aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht begonnen. Door mijn 

ervaring met ICT was het voor mij vanzelfsprekend om dit ook in te zetten in de klas. Al 

snel werd deze vaardigheid opgemerkt door collega´s. Uiteindelijk werkte ik meer als ICT 

coördinator dan als leraar. Deze activiteiten waren ook niet onopgemerkt gebleven op het 

stafbureau van onze scholengroep. Na twee jaar werd ik gevraagd om coördinator 

Onderwijs en ICT te worden. Deze functie oefen ik nu nog steeds met veel plezier uit.  

 

In deze cursus  probeer ik je zo persoonlijk mogelijk te benaderen. Ook kun je mij als 

vraagbaak beschouwen voor de onderdelen uit de cursus die je op jouw eigen school of 

andere leersituatie wil toepassen. De oplossingen deel ik zo veel mogelijk met andere 

cursisten. Ik zal mijn best doen om deze cursus helemaal aan jouw verwachtingen te laten 

voldoen. Heb je vragen of opmerkingen schroom dan niet om mij te mailen op 
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serge@learningtour.nl. O ja, omdat ik zo vrij ben jou te tutoyeren, hoop ik dat je dat bij 

mij ook wilt doen. Ik wens je heel veel succes met deze cursus en hoop dat je voldoende 

tijd en inspiratie  zult vinden om het geleerde in de praktijk te brengen. Daar gaan we! 

 

 

De opzet van de cursus 

Deze cursus bestaat niet uit een boek en een aantal opdrachten. Het is een doorlopende 

cursus, verdeeld in blokken van een jaar. Er is geen instapmoment. Je kunt dus beginnen 

wanneer je wilt. Het ´cursusjaar´ is verdeeld in twaalf maanden. Elke maand een nieuw 

deel. De cursus is niet bedoeld om snel in een paar dagen door te nemen, maar juist om 

gedurende de maand steeds een paar bladzijden te behandelen, een onderdeel in de 

praktijk te brengen en zo ervaring op te doen met het geleerde. Na een jaar zul je een 

behoorlijke ´rugzak´ met mogelijkheden hebben verzameld. Toepasbaarheid in een 

leersituatie is steeds het doel. Daarnaast geef ik je achtergrondinformatie bij de praktische 

opdrachten. Op internet is heel veel te vinden over Onderwijs en ICT. Het vinden van de 

juiste informatie is wel weer lastig. Ik wil je hierbij helpen door veel links te geven naar 

interessante bronnen. De cursus is bedoeld voor beginners op het gebied van Onderwijs 

en ICT, hoewel een meer gevorderde gebruiker er ook handige zaken uit zal halen. 

Wanneer je zeker weet een bepaald onderdeel tot in de finesse te beheersen, lees je het 

kort door en sla je het verder over. 

 

Soms is de betekenis van de opmaak in een cursus nog lastiger dan de stof zelf. Bij deze 

cursus werkt dat heel eenvoudig. Wil ik je informatie geven, dan begint deze gewoon aan 

de kantlijn (zoals deze tekst) en geef ik je een opdracht of moet je iets doen, dan springt 

de tekst in. 

  

 Opdrachten springen dus in op deze manier. 

 

Bij de meeste activiteiten worden schermafbeeldingen gebruikt. Door de snelle 

veranderingen op internet zijn deze soms niet actueel. Vind je een storende afwijking laat 

het mij dan weten. Ik probeer dan zo snel mogelijk een nieuwe versie van het cursusdeel 

te maken. Hetzelfde geldt voor taalfouten.  

 

De links naar internet in de cursus worden aangegeven door de onderstreepte tekst in 

blauw. Voor degene die liever van papier lezen worden de links ook als voetnoot voluit 

genoteerd. Dit doe ik niet wanneer de link direct in de tekst staat, bijvoorbeeld 

www.google.nl. Waar wordt gesproken over leerlingen wordt ook deelnemers of studenten 

bedoeld. Voor leraar mag ook docent, leerkracht of trainer worden gelezen. Voor de 
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leesbaarheid spreek ik over “hij”, hiermee worden zowel mannelijke als vrouwelijke 

personen bedoeld. 

 

 

Een korte geschiedenis van onderwijs en ICT 

Toen ik op de basisschool zat, maakte ik voor het eerst kennis met wat later Onderwijs en 

ICT genoemd zou worden. Zo rond 1984 hadden wij in de bibliotheek van de Johannes 

school in Utrecht een Commodore 641 staan.  

 

 

Schermafbeelding van het Commodore 64 artikel op de 

online encyclopedie Wikipedia 

 

De software die mij het best is bijgebleven, bestond uit een geblokte kaart van Nederland 

waarover een al even geblokte helikopter vloog. De plek waar de heli bleef hangen moest 

worden benoemd. Toen al wist ik dat ik leren met de computer veel leuker vond dan uit 

een boek. Helaas was de computercapaciteit beperkt en zag ik daarna nog maar zelden 

een computer op mijn school. Op de middelbare school hadden wij een groot 

computerlokaal, met verschillende soorten computers. Zelfs nog met vaste schermen, 

waarop uitsluitend groene tekens konden worden weergegeven. Toch hadden we veel 

plezier op deze machine´s, door zelf in de programmeertaal Basic2 kleine programma´s te 

schrijven. Veel meer dan een beroepskeuzetest kan ik me wat betreft educatieve software 

niet herinneren.  

 

In de loop der jaren zijn uitgevers steeds meer materiaal gaan toevoegen bij hun 

methodes. In eerste instantie op diskette en later op cd-rom. Met de opkomst van internet 

heeft Onderwijs en ICT pas echt een flink boost gekregen. Uitgevers gingen aanvullend 

materiaal ook via internet beschikbaar stellen en docenten gingen hun eigen materiaal 

                                                 
1 http://nl.wikipedia.org/wiki/Commodore_64  
2 http://nl.wikipedia.org/wiki/Basic  
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delen met collega´s. De opkomst van Web 2.0 (hierover later veel meer) zorgde 

uiteindelijk dat internet geen eenrichtingsverkeer meer was, maar een interactief medium 

waarbij de gebruikers ook de makers werden van de inhoud. De zogenaamde prosumers. 

Natuurlijk is de bovenstaande geschiedenis niet alles wat er over onderwijs en ICT valt te 

vertellen. Dat is ook niet mijn bedoeling. In de loop van de cursus zal ik waarnodig extra 

informatie geven over achtergronden. Het lijkt mij beter om zo snel mogelijk aan de slag 

te gaan. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat je beschikt over een e-mailadres. 

 

Aan de slag, behoud je e-mailadres 

Als je deze cursus hebt ontvangen per e-mail kan ik er vanuit gaan dat je inderdaad een 

e-mailadres hebt. Zorg dat je e-mailadres gedurende deze cursus niet verandert. Mocht 

dat wel het geval zijn (bijvoorbeeld een naamswijziging van de organisatie waar je werkt) 

geef dit dan zo snel mogelijk aan mij door.  

 

 

Informatie zoeken op internet 

Een van de belangrijkste zegeningen (overigens ook valkuilen) van internet is de 

mogelijkheid om er vrijwel elke denkbare informatie te kunnen vinden. Deze cursus start 

dan ook met een uitgebreide verkenning van de mogelijkheden om informatie te zoeken 

en te vinden. 

 

Leerdoelen van deel 1: 

• Geavanceerde zoekopdrachten kunnen geven binnen Google 

• Een artikel op kunnen zoeken in Wikipedia 

• De aanmeldprocedure voor Teleblik kunnen doorlopen 

• Alle bovengenoemde vaardigheden en kennis (met uitzondering van aanmelden 

Teleblik) kunnen overdragen op de leerlingen. 

 

 

Zoeken met Google 

Internet bestaat uit een grote verzameling computers. Op veel van deze computers staat 

informatie. Gelukkig hoef je niet al deze computers zelf af te zoeken. Grote zoekmachines 

als Google en Yahoo zoeken systematisch internet af naar informatie. Deze gegevens 

worden in kaart gebracht op de computers van deze zoekmachines. Wanneer je een term 

intypt in bijvoorbeeld Google, toont de computer de pagina´s die overeenkomen met jouw 

zoekterm. 
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Ga naar www.google.nl en typ je eigen naam in en druk vervolgens op de knop 

´Google zoeken´. Hoeveel resultaten levert jouw naam op? 

  

 

Doe nu hetzelfde maar dan met je naam tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld 

“jan peter balkenende”. Is er een verschil? 

 

Bij de eerste zoekopdracht vond je waarschijnlijk veel meer dan bij de tweede. Wanneer ik 

zoek op serge de beer krijg ik bijna 500.000 resultaten. Zoeken op “serge de beer” levert 

slechts 1600 resultaten op. In het eerste geval wordt namelijk gezocht op alle pagina´s 

waar de woorden serge, de en beer voorkomen. Dus een pagina waar staat:  

“Serge drinks a lot of beer…” zou al een zoekresultaat opleveren. In het tweede geval, dus 

“serge de beer” tussen aanhalingstekens wordt alleen gezocht naar exact deze combinatie. 

Hiermee zijn in mijn geval alle pagina´s over het Engelse ´beer´ (bier) uitgesloten. Een 

verfijning dus van de zoekopdracht. 

 

Ga naar www.google.nl en klik op de link ´geavanceerd zoeken´. Deze vind je 

rechts van de tekstbox waar je je zoekopdracht in typt. 

 

 

Het scherm geavanceerd zoeken 
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Je ziet dat er heel veel mogelijkheden zijn. Experimenteer nu met de verschillende 

mogelijkheden. Heel krachtig is ook de optie ´zonder de woorden´. 

 

Google is een krachtig instrument om te zoeken op internet. Toch zul je niet altijd blij zijn 

met alle resultaten die je leerlingen vinden. Zelfs onschuldige zoektermen kunnen zeer 

verwerpelijke websites als zoekresultaat geven. Sommige scholen blokkeren deze sites, 

terwijl andere scholen juist leerlingen opvoeden in het verstandig omgaan met minder 

geschikte of schadelijke informatie. Voor beide mogelijkheden is iets te zeggen. 

 

 

Zoeken in Davindi 

Een aantal jaren geleden in op initiatief van de overheid Stichting Kennisnet3 in het leven 

geroepen. Zij stimuleren het gebruik van ICT binnen het onderwijs. Dit doen zij onder 

andere door scholen actief te begeleiden (meestal kosteloos), maar ook door een zeer 

uitgebreide website bij te houden. 

 

Een van de pareltjes op de website van Kennisnet, is de onderwijszoekmachine Davindi. 

Deze zoekmachine is speciaal gericht op digitaal leermateriaal en staat onder redactie van 

een groep leraren en medewerkers van bibliotheken. Op Davindi vind je dus geen porno, 

geweld en racistische teksten.  

 

In Davindi is een aantal collecties opgenomen: 

 

 Davindi zelf; de sites die zijn beoordeeld door de redactie van Davindi. 

 Teleblik; is een selectie uit het archief van de publieke omroep. 

Freudenthal Instituut; instituut voor didactiek van wiskunde en 

natuurwetenschappen. 

Digischool, verzameling van vakcommunities in het onderwijs. 

KlasCement, de Vlaamse educatieve portaalsite. 

 

 

 

 

                                                 
3 www.kennisnet.nl  
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Om iets op Davindi te zoeken ga je naar www.davindi.nl. Je komt dan op het 

volgende scherm:  

 

 

 

Vervolgens vul je je zoekterm in en druk je op ´Zoek´. 

In dit voorbeeld zoek ik op “topografie”. 

 

Tip! Ook op de voorpagina van Kennisnet vind je een tekstbox van Davindi, waar je direct 

een zoekterm in kunt typen. Verwar deze niet met de zoekfunctie van de Kennisnet 

website zelf! 

 

Vervolgens komt Davindi met het resultaat op deze zoekterm. 
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Woordenwolk 

Op deze pagina valt een aantal zaken op. Zo zie je aan de linkerkant een 

zogenaamde woordenwolk. Een woordenwolk gaat op een intuïtieve manier om met 

jouw zoekterm.  

 

Associatie, wordt weergegeven in zwart. In dit geval is de associatie met 

topografie dus onder andere “aardrijkskunde” en “amerika”. 

 

Spellingsvarianten worden weergegeven in oranje. Zo vindt Davindi “topografie” 

dus lijken op “typografie”. 

 

Vertalingen worden weergeven in groen. “Topografie” is hier dus vertaald in 

“topography”. 

 

Wanneer je op een woord klikt in de woordenwolk dan ontstaat er een 

Ontdekkingspad. Klik je bijvoorbeeld op “aardrijkskunde” dan zal dit woord 

centraal in de woordenwolk komen te staan en “topografie” als associatie klein in 

het blauw. Probeer maar! 

  

Een bepeking maken in de collectie 

Het resultaat dat in dit voorbeeld wordt gevonden komt uit de hele collectie van 

Davindi. Je kunt ook filteren op het soort onderwijs. Boven in het scherm zie je de 

drie varianten staan. 

 

 

 

Klik maar op ´Beroeps- en volwassenenonderwijs´ en zoek opnieuw met de 

zoekterm “topografie”. Je zal zien dat dit veel minder resultaten oplevert, dan 

wanneer je in de hele collectie zoekt. Hiermee kun je dus sneller het juiste 

materiaal vinden. 

 

Zoek opdracht verfijnen 

Aan de rechterkant van het scherm kun je de zoekopdracht verfijnen. 
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Door te klikken op de verschillende opties zal je steeds minder resultaten 

overhouden. Wat je overhoudt zou dan wel beter moeten aansluiten bij je 

zoekvraag. 

 

Probeer een aantal resultaten te vinden voor een onderwerp dat je interesseert. 

 

 

Zoeken in Wikipedia 

Wiki’s zijn artikelen over een bepaald onderwerp. Nou is een artikel over een onderwerp 

op internet niet zo heel bijzonder, maar bij wiki’s is het bijzondere dat meer mensen aan 

dit artikel kunnen werken. Op de meest beroemde wiki-site www.wikipedia.org kan 

iedereen die meent iets over een bepaald onderwerp te weten zijn of haar bijdrage doen. 

Over wiki’s ga je later in deze cursus nog heel veel meer lezen, maar in dit deel wil ik wel 

graag de zoekmogelijkheid presenteren. 

 

De wiki-artikelen vormen samen een complete encyclopedie.  

 

Ga naar nl.wikipedia.org (als je naar www.wikipedia.org gaat kom je op de 

internationale site). 
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Aan de linkerkant van de site zie je de mogelijkheid ‘zoeken’ . 

 

  

 

Je kunt hier zoeken op ‘Artikel’, in dat geval komt als resultaat een overzicht van 

artikelen die aan deze opdracht voldoen. Typ je bijvoorbeeld “fiets” in, dan spring 

je direct naar het artikel over de fiets. Wanneer je bijvoorbeeld “pad” intypt en dan 

op ‘Artikel’ klikt krijg je een overzicht van verschillende artikelen die betrekking 

hebben op het woord “pad”. 

 

  

 

Klik je op ‘zoeken’, dan zoekt Wikipedia in alle artikelen. Je krijgt dan veel meer 

resultaten. Deze zoekmethode lijkt meer op die van Google. 

 

Tip! Wanneer je een interessant artikel hebt gevonden en je wilt dat gebruiken in een 

lessituatie, dan kun je er een PDF-bestand van maken. 

 

 Zorg dat het artikel op Wikipedia in beeld staat. 

 

 Klik aan de linkerkant op ‘PDF-versie’. 

 

 Het document wordt nu opgebouwd. Dat duurt ongeveer een minuut. 
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 Klik nu op ‘Het bestand downloaden’. 

 

 Sla het bestand vervolgens op, op je eigen computer. 

 

Je kunt het document nu bijvoorbeeld plaatsen in een elektronische leeromgeving, of 

printen om het uit te kunnen delen. 

 

 

Afbeeldingen zoeken 

“Een plaatje zegt meer dan duizend woorden” luidt een bekend gezegde. En zo is het maar 

net. Je kunt heel vaak en lang vertellen hoe een appel er uitziet, maar laat je iemand een 

foto zien van een appel (nog even los van de appel zelf natuurlijk) dan is het direct 

duidelijk. Op internet is heel veel beeldmateriaal te vinden.  

 

Beelden zoeken met Google  

De meest eenvoudige variant is zoeken in de afbeeldingen van Google. 

 

 Ga naar www.google.nl en klik op de tab ´Afbeeldingen´ 

 

  

 

Typ een zoekwoord of een naam van een persoon in en je vindt duizenden 

afbeeldingen. Ook hier biedt ´geavanceerd zoeken…´ weer heel veel 

mogelijkheden. 

 

Afbeeldingen zoeken op Wikimedia Commons (inderdaad, van Wikipedia) 

 

 Ga naar commons.wikimedia.org  

 

Op de laatste pagina van deze cursus vind je nog een aantal andere bronnen met 

afbeeldingen. 
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Televisiefragmenten zoeken 

De Stichting Beeld en Geluid heeft een voorziening gemaakt, waarbij oude beelden van de 

publieke omroepen en het Polygoon Journaal via internet bekeken kunnen worden. De 

website Teleblik bevat vele uren interessante beelden, die je lessen nog interessanter 

zullen maken. Omdat er rechten rusten op de beelden, is de site niet voor iedereen 

toegankelijk. Het onderwijs kan een gratis code aanvragen, waarmee de beelden wel zijn 

te benaderen. Mocht jouw school deze code nog niet hebben, dan moet je eerst een 

procedure doorlopen. 

 

 Aanvragen van code voor Teleblik 

 Ga naar www.teleblik.nl , je komt op de volgende pagina: 

 

 

  

 Aan de rechter bovenkant van de pagina klik je op de link ´Meld je aan´. 

 

Als je je er van hebt overtuigd dat jouw organisatie nog geen Teleblik Digicode 

heeft, klik je op de knop ´Nee, ik heb geen Teleblik Digicode´. 

 

Je komt nu op een nieuwe pagina. Hier moet je een aantal stappen doorlopen. 

1. Lees de algemene voorwaarden. Deze staan als een PDF-bestand onder punt 1. 

Dit is puur een juridisch document. 

2. Download de gebruiksovereenkomst. Print deze uit, vul de gegevens in en stuur 

het document naar Teleblik. 

3. Vul het webformulier in.  

 

Het is allemaal wat omslachtig en niet meer zo van deze tijd, maar Teleblik zal hier 

waarschijnlijk door gedwongen zijn vanwege de auteursrechten op de beelden. 

Wanneer je alle stappen hebt doorlopen zal de servicedesk van Teleblik vanzelf contact 

met je opnemen. 
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Als je al een account hebt 

Ga naar www.teleblik.nl, klik rechtsboven op ´Login´. 

 

Heb je een Entree4 account log daar dan mee in. Heb je een schoolaccount (code 

voor de hele school) dan kun je dat gebruiken. Kies vervolgens het gewenste 

onderwijs. 

 

 

 

Vervolgens kom je in het scherm voor deze onderwijssoort. Aan de linkerkant van 

het scherm kun je op diverse manieren zoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip! In Teleblik zitten ook veel tips over hoe je de video´s kunt inzetten in je lessen. Kijk 

maar eens bij ´Teleblik in de les?´ en ´Instructiefilmpjes´. 

 

                                                 
4 http://entree.kennisnet.nl/  

Snel zoeken. Zoek direct je 
zoekterm in en druk op 
´Enter´ 

Dit is een geweldige zoek 
mogelijkheid. Je kunt er 
zeer gedetailleerd mee 
zoeken. 

Alfabetische lijst van 
zoektermen. Bijna een 
pagina per letter. 

Verzameling van 
fragmenten rond een 
bepaald onderwerp 

Indeling per vakgebied 
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Zoeken in YouTube 

Sommige scholen zijn niet enthousiast over het gebruik van YouTube. Naast de nuttige 

video´s die er zijn te vinden, komt ook veel materiaal mee dat minder geschikt is voor de 

“tere kinderziel”. Toch is YouTube een prachtige medium, dat een schat aan interessante 

informatie bevat. Het is wel belangrijk dat je er de weg weet. Later in deze cursus zal ik je 

ook laten zien hoe je zelf videomateriaal op YouTube kunt plaatsen. Voor het gebruik van 

deze optie heb je geen account nodig op YouTube. 

 

Ga naar www.youtube.com. Je komt op de startpagina. 

 

 

 

In de rechterbovenhoek vind je het scherm ´zoeken´. 

 

Typ een zoekterm in. Bijvoorbeeld “canon geschiedenis Nederland” en druk op 

´zoeken´. Vervolgens zie je de zoekresultaten. 
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In dit scherm zie je, ook weer rechtsboven, de optie ´Geavanceerde opties´ 

staan. Klik hier maar eens op. Je krijgt nu boven de resultaten een nieuw venster 

te zien. 

 

 

 

Voor het onderwijs is de optie ´Filter video´s die mogelijk niet geschikt zijn 

voor minderjarigen´. Daarnaast is ook de selectie ´Taal´ erg handig. 

 

De mooiste optie is wel ´Categorie´. Wanneer je klikt op  

´specifieke categorieën´ dan zie je het volgende scherm: 

 

 

 

´Onderwijs´ is een vanzelfsprekende mogelijkheid, maar ook ´Zo-doe-je-dat en 

stijl´ en ´Wetenschap en technologie´ zijn vaak heel goed bruikbaar. 

 

Experimenteer maar eens met de verschillende opties. Maar nogmaals, in een later 

deel leer je een eigen account aanmaken op YouTube en laat ik zien hoe je 

favoriete video´s kunt beheren en weergeven. 
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Metadatering 

Wanneer je in de supermarkt voor een schap met soepblikken zou staan en er zouden 

geen etiketten op die blikken zitten, dan werd kiezen een moeilijke zaak. Gelukkig zijn de 

meeste soepblikken wel voorzien van een etiket en kunnen we precies zien welke vlees, 

vis of groente er in zit en hoeveel calorieën we binnen zullen krijgen. 

 

Met digitale informatie werkt dat eigenlijk net zo. Een foto bijvoorbeeld is een lastig te 

zoeken object voor een zoekmachine. Stel, op de foto staat een molen in Kinderdijk. 

Wellicht dat heel geavanceerde zoekmachines in de toekomst de molen zullen gaan 

herkennen, maar dat deze dan ook nog eens in Kinderdijk staat wordt nog een stap 

lastiger. Metadata is hiervoor de oplossing. Om de foto heen komt dan eigenlijk een soort 

digitaal etiket. Hier kan de maker bijvoorbeeld aangeven wat er op de foto te zien is en 

waar deze is genomen.  

 

Metadata is voor het onderwijs heel belangrijk. Een leerobject in een database 

(bijvoorbeeld een Word-document met een interessante tekst) hoeft niet voor elke 

leeftijdsgroep of niveau geschikt te zijn. Dankzij metadata kan heel nauwkeurig worden 

aangegeven wat de inhoud is van het document en voor wie het geschikt is. Mensenwerk 

dus in een digitale wereld. 

 

Content-zoekprofiel 

Voor het onderwijs is metadata dus van groot belang. Het Content-zoekprofiel is speciaal 

ontwikkeld om metadata binnen het onderwijs speciaal ontwikkeld voor het beschrijven 

van leermateriaal. Dit profiel richt zich op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 

beroeps- en volwassen educatie.  

  

Voorbeeld van het document met afspraken 

 

Het valt buiten het bestek van deze cursus om het Content-zoekprofiel uitgebreid te 

behandelen. Toch is het belangrijk om kennis te hebben van het bestaan. Kijk voor meer 

informatie op http://www.edustandaard.nl/afspraken/001    
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Informatievaardigheden 

Informatie vinden op internet is niet zo´n probleem. Vrijwel elke zoekterm levert een 

grote hoeveelheid aan resultaten op. Deze informatie en de bron beoordelen op kwaliteit 

en betrouwbaarheid vraagt om veel meer vaardigheden. Niet voor niets wordt 

informatievaardigheid een steeds belangrijker item. Deze vaardigheden zijn onder te 

verdelen in een aantal fases van het proces. Ik geef hier een beknopte omschrijving. Deze 

stappen kunnen uiteraard nog veel dieper worden uitgewerkt. 

 

Definiëren  

De leerling wil iets weten (of moet iets gaan weten) en beschikt daarvoor nog niet 

over de juiste informatie. Hij zal de eerst de informatievraag helder moeten krijgen 

en deze zo mogelijk opdelen in subvragen. 

 

Zoeken 

Om te kunnen zoeken moet de leerling een aantal zoekmethodes beheersen. Hij 

kan deze zonodig bijstellen indien niet de juiste resultaten worden verkregen. 

Bovendien kan de leerling de kwaliteit en betrouwbaarheid van de resultaten 

beoordelen. Overigens gaan informatievaardigheden verder dan alleen zoeken op 

internet. Ook zoeken in een bibliotheek valt binnen het domein van de 

informatievaardigheden. 

 

Vastleggen 

Wanneer de leerling informatie heeft gevonden kan hij de resultaten op een goede 

manier vastleggen. Dit is noodzakelijk om bijvoorbeeld de resultaten straks weer 

makkelijk terug te kunnen vinden. 

 

Ordenen 

De gevonden resultaten moeten door de leerling op een logische manier worden 

geordend. Bijvoorbeeld hoe relevant de resultaten zijn en of ze aansluiten bij het 

niveau van de leerling. 

 

Presenteren 

De leerling kan de geselecteerde resultaten op een adequate manier presenteren, 

bijvoorbeeld in een PowerPoint presentatie. 

 

Over informatievaardigheden valt nog heel veel meer te vertellen, maar dat gaat de 

doelstellingen van dit deel van de cursus voorbij. Wanneer je deze zoekterm intypt in een 

zoekmachine zul je heel veel resultaten krijgen. Natuurlijk is het ook heel afhankelijk van 
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het soort onderwijs dat je geeft en de leeftijdgroep van de leerlingen. Bij 

basisschoolleerlingen zul je je in eerste instantie meer richten op de technische 

vaardigheden, terwijl van “niveau 4” leerlingen in een beroepsopleiding kan worden 

verwacht dat zij de resultaten kunnen beoordelen op relevantie op hun vakgebied. 

 

Uiteraard moeten niet alleen leerlingen informatievaardig zijn. Ook jij als leraar zal 

informatie moeten kunnen beoordelen op juistheid en toepasbaarheid in het onderwijs. 

 

 

Toepassing van zoeken en vinden 

De meest eenvoudige variant van een lesopdracht is het formuleren van een aantal 

vragen, waarbij de lerende de antwoorden moeten zoeken op internet. Dit kan een heel 

goede toepassing zijn, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Bij het maken van een 

opdracht zul je je steeds moeten afvragen “hoeveel informatie geef ik de lerende en 

hoeveel moet hij of zij zelf zoeken?”. 

 

Op een van de scholen waar ik voor werk is de mogelijkheid gecreëerd om studenten zelf 

te laten zoeken in een database van leermaterialen. Nu wij enige tijd met dit systeem 

werken, blijkt dat MBO leerlingen van “niveau 2”, hier veel meer moeite mee hebben dan 

de hogere “niveau 4” leerlingen. Op zich niet verwonderlijk, maar het is wel iets om 

rekening mee te houden. De leraar bepaalt hoeveel de studenten zelf kunnen opzoeken en 

wat hij of zij zelf aandraagt.  

 

Ik geef enkele voorbeelden van het toepassen van zoekmachines:  

 

Voorbereiding op een project 

Binnen projectonderwijs zijn zoekmachines een grote uitkomst. Er is waarschijnlijk geen 

project te bedenken waar geen informatie over is te vinden op internet. Je zou 

voorafgaande aan een project enkele vragen kunnen formuleren, die al zoekend een beeld 

moeten geven van het onderwerp. 

 

Stel een project heeft de brede titel “duurzaamheid” gekregen. Afhankelijk van de 

doelgroep kunnen dan vragen rond dit thema worden bedacht. Voor het basisonderwijs 

zou je kunnen vragen “wat betekent duurzaamheid?”, voor het hoger onderwijs zou de 

vraag kunnen luiden “zoek drie verschillende definities van duurzaamheid”. 
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De werkvorm voor deze ICT toepassing kan heel divers zijn. Je zou groepjes van drie of 

vier leerlingen samen een computer kunnen laten delen, maar individueel is natuurlijk ook 

een goede mogelijkheid. Uiteraard moet er dan wel voldoende computercapaciteit zijn. 

 

Met behulp van een digitaal schoolbord of computer met beamer kun je natuurlijk ook 

klassikaal een zoekopdracht opgeven en bespreken.  

 

 

Opdracht bij deel 1 

Maak een opdracht waarbij leerlingen zelfstandig gebruik maken van een aantal van de in 

dit deel genoemde mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor de introductie van een bepaald 

thema of een nieuw hoofdstuk van een methode. De opdracht past bij voorkeur op een 

A4-vel en de leerlingen kunnen er ongeveer een uur zelfstandig mee aan de slag. Wanneer 

dit voor jouw leerlingen een te lange spanningsboog is, kun je dit natuurlijk aanpassen. 

Benoem ook de leerdoelen die je beoogt in het document, zodat dit voor de leerlingen 

duidelijk is. Voel je vrij in de onderwerpkeuze en laat je creativiteit de vrije loop! 

 

Als je deze cursus volgt inclusief coaching, kun je deze opdracht insturen per e-mail naar: 

serge@learningtour.nl met als onderwerp “opdracht O en I, deel 1”  

Je krijgt dan een beoordeling van de opdracht. 

 

 

Verdieping en extra links 

Wil je na het volgen van dit deel nog meer informatie hebben, kijk dan naar de 

onderstaande mogelijkheden. 

 

Onderzoek Dr. Amber Walraven 

Dr. Amber Walraven (universiteit Twente) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van 

zoekmachines in het onderwijs. Zij schreef een proefschrift onder de titel “Becoming a 

critical Websearcher: Effects of Instruction to Foster Transfer”. Amber Walraven houdt ook 

een weblog bij over haar onderzoek. http://amberwalraven.edublogs.org 

 

Nog meer afbeeldingen… 

http://www.bu.edu/library/instruction/findimages/ 

 

Zelf heb ik ook een beeldbank met een grote verzameling foto´s (nu al meer dan 2000). 

Je mag deze foto´s gratis gebruiken voor het maken van educatieve opdrachten. 

http://www.flickr.com/learningtour  
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In het volgende deel 

Deel 2 van deze cursus zal gaan over het gebruik van digitale fotografie in de les.  

Zowel met bestaande foto´s als met zelfgemaakte foto´s. Hierbij leer je onder andere 

werken met online opslag en bewerken. 

 

Ben je nog niet geabonneerd op deze cursus, kijk dan snel op 

www.learningtour.nl/cursus 

 

 

Coaching en certificaat (nieuw!) 

Als je mee wilt doen aan de cursus inclusief coaching bedragen de kosten 29,50 Euro per 

maand (excl. btw). Je kunt dan direct vragen stellen aan mij en ik help je door de cursus 

heen. Bovendien beoordeel ik je opdrachten bij de verschillende delen en geef ik adviezen 

voor toepassing in de les. De duur van de cursus is één jaar. Aan het eind van het 

cursusjaar ontvang je een certificaat. De facturering vindt vooraf plaats, voor die tijd kun 

je al gewoon starten. Deze cursus is doorlopend, je kunt dus beginnen wanneer je wilt. 

Overigens heeft elke medewerker in het onderwijs een persoonlijk scholingsbudget.  

Vraag er maar eens naar bij jou op school! 

 

Kijk voor meer informatie op www.learningtour.nl/cursus  
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De cursus Onderwijs en ICT wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Remindo, www.remindo.nl 

Digitale systemen voor het onderwijs 

 

Medsto, www.medsto.nl     

professionele voice-over, ook voor educatieve producties   

 

 

Wil jouw organisatie deze cursus ook ondersteunen?  

Neem dan contact met mij op via serge@learningtour.nl 
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