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“informatievaardigheden”
door Serge de Beer

Inleiding
Wanneer je meer wilt leren over een onderwerp, waar je nog niet in thuis bent, is de
informatie, die je vindt, vaak overweldigend. Als ik me als kind in iets wilde verdiepen
zocht ik vaak boeken in de bibliotheek of schreef een brief naar een organisatie, die zich
met dat onderwerp bezig hield. Nu, ongeveer twintig jaar later, is de meest eenvoudige
weg natuurlijk zoeken op internet. Het nadeel is dat je een overvloed aan bronnen vindt.
Het voordeel is, dat je over bijna net zo veel informatie kunt beschikken als een expert.

Om goed te kunnen leren met digitale bronnen zijn informatievaardigheden van groot
belang. Dat geldt niet alleen voor leerlingen, maar zeker ook voor docenten, die
leermateriaal moeten zoeken, arrangeren en presenteren.

In dit deel van de cursus verkennen we de wereld van de informatievaardigheden. Omdat
mijn focus ligt bij ‘leren over en met techniek’ zal ik me meer richten op de praktische
kant van informatievaardigheden. Over de theorie van, bijvoorbeeld, het vermelden van
bronnen is al heel veel te vinden. Op www.kennisnet.nl vind je heel veel informatie en
links naar sites over deze onderwerpen. In dit deel beperk ik met tot het bewaren van de
gevonden links (althans de plaats, waar ze te vinden zijn). In een later deel ga ik in op de
presentatie en de meer “zachtere” kant van de informatievaardigheden.
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Informatievaardigheden
Een definitie over informatievaardigheden is te vinden op de site van de Association
of College & Research Libraries.

“Ultimately, information literate people are those who have learned how to learn.
They know how to learn because they know how knowledge is organized, how to
find information, and how to use information in such a way that others can learn
from them. They are people prepared for lifelong learning, because they can always
find the information needed for any task or decision at hand.” (American Library
Association Presidential Committee on Information Literacy. 1989)

Een mooie definitie, die een soort ideaal beeld weergeeft van hoe eigenlijk iedereen
met informatie om zou kunnen gaan. Bij elke taak of beslissing zou je moeten
kunnen weten hoe en waar de informatie te vinden is. Bovendien zou je deze
informatie ook op een juiste manier voor anderen beschikbaar moeten kunnen
stellen.

In het onderwijs kunnen we hier op een meer pragmatische manier mee omgaan
door het wat platter te maken. Dit gebeurt vaak in zes stappen:

1. Definitie van de taak
(welke informatie heb ik nodig om mijn taak uit te voeren)
2. Zoekstrategieën naar de juiste informatie
(bepaal de mogelijke bronnen, waar je in kunt gaan zoeken)
3. Locatie en toegang van de bron
(bepaal de locatie van de bron en zoek binnen de bronnen)
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4. Gebruik van de gevonden informatie
(lezen, luisteren of kijken en de voor jou relevante informatie eruit halen)
5. Samenvoegen
(organiseer en presenteer de gevonden informatie)
6. Evalueren
(beoordeel het product)

Uiteraard zou je deze stappen verder kunnen uitsplitsen of juist samenvoegen. Het
idee blijft gelijk. Natuurlijk maakt het ook een verschil of je informatie zoekt voor
een wetenschappelijk onderzoek of de vertrektijden van de bus wilt weten.

Praktisch gezien komt het er voor onze leerlingen dus vooral op neer, dat zij op een
goede manier informatie kunnen zoeken en wat ze hebben gevonden vervolgens
weten te gebruiken.
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Fase 1: Weet wat je zoekt
Voor veel leerlingen is de zoekmachine van Google de eerste stap om te zoeken naar
informatie. Niet zo gek, want deze manier van zoeken werkt snel en levert veel resultaten
op. Toch zijn er nog heel veel andere methodes. Laten we eerst eens kijken naar een
Nederlands initiatief.

Ik wil beginnen met een opdracht vanuit het gezichtspunt van een leraar. Stel we willen
een les samenstellen over hoeveel invloed de ideeën en uitvindingen van Leonardo Da
Vinci hebben gehad op onze moderne technologie. Dit is gedeeltelijk een herhaling van het
deel, dat over arrangeren ging. Ik laat het nu echter zien vanuit een andere hoek.

Ga naar: www.wikiwijs.nl

Wikiwijs is een grote verzamelplaats van educatieve bronnen. Voordeel ten opzichte
van Google is, dat zich een zekere vorm van selectie heeft voorgedaan. De bronnen
zouden dus relatief betrouwbaar moeten zijn.

Het is makkelijk om eerst in te loggen. Klik op ‘Aanmelden’.
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Je bent op de inlogpagina van Wikiwijs gekomen. Hier kun je inloggen met je
Entree account (heb je nog geen account op Entree, klik dan op ‘Nog geen Entree
account’).

Vul je gegevens in en klik op de knop ‘inloggen’.

Je komt weer op de voorpagina van Wikiwijs.

We proberen gewoon eens een zoekopdracht.

Typ in het veld naast de knop ‘Zoek’ de naam “Leonardo Da Vinci”
(zonder aanhalingstekens) en klik vervolgens op de knop zelf.
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Vrijwel direct verschijnen de resultaten in beeld.

Door op de ‘titel van het zoekresultaat’ te klikken, kun je het materiaal
beoordelen. Doe dit voor het bovenste resultaat.

In dit geval betreft het dus een een filmpje op School.TV. Laten we er voor nu even
vanuit gaan, dat je dit filmpje niet wilt gebruiken, maar verder wilt zoeken.

Sluit het tabblad van het filmpje. Je komt weer terug in Wikiwijs.

Zoek door tot je bij het zoekresultaat bent gekomen, zoals je dat ziet op de
volgende bladzijde.
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Klik weer op de titel.

Stel, dat dit resultaat beter zou voldoen aan de verwachtingen, keer dan weer
terug naar Wikiwijs (de tab, waar je nu bent kun je sluiten).

Klik op ‘Sla op als favoriet’.

Je ziet, dat de knop nu een ander opschrift heeft gekregen.
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Herhaal dit voor nog drie zoekresultaten.

Ik ga hier niet verder in op het verfijnen van de zoekresultaten, omdat we dat in
een eerder deel hebben gedaan.

Je gaat nu kijken naar je verzameling van favorieten.
Klik rechtsboven op ‘Mijn wikiwijs’

Klik vervolgens op ‘Favoriete leermaterialen’.

Je krijgt een keurig overzicht van alle gevonden bronnen, die je als favoriet hebt
aangemerkt. We verlaten nu even Wikiwijs om verder naar bronnen te speuren…
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Andere manieren om favorieten te bewaren
Er zijn uiteraard ook andere manieren om je favorieten te bewaren en te
organiseren. Delicious is zo’n methode. Je favorieten worden hiermee online
opgeslagen.

Ga naar www.delicious.com

Klik op ‘Join Now’ (hierbij ga ik er vanuit, dat je nog geen account hebt).

Waarschijnlijk komt deze pagina je bekend voor. In het deel over digitale fotografie
hebben we deze gezien bij het inloggen op Flickr. Je kunt nu hetzelfde account
gebruiken om op Delicious in te loggen.
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Nog geen Yahoo account?
Heb je dat deel over digitale fotografie niet doorlopen, klik dan op
‘Sign up for Yahoo’.

Vul de gegevens van je Yahoo account in en klik op ‘Sign In’.

Mogelijk krijg je een pagina met gegevens over het opvragen van je wachtwoord.
Deze kun je overslaan door op ‘Remind me later’ te klikken.

Vervolgens kies je een naam voor je Delicious account.

De mijne is www.delicious.com/learningtour

Klik op ‘Install Delicious add-on’ (het onderschrift is afhankelijk van de browser,
die je gebruikt).

Volg de instructies van de browser.
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Als de browser opnieuw is gestart, word je direct geleid naar een pagina van
Delicious met uitleg over het product.

Je ziet in de kop van de browser, dat er knoppen zijn verschenen. Ook is er een
extra venster aan de zijkant in beeld gekomen.

Zelf ben ik niet zo’n liefhebber van extra vensters in het browserscherm. Als je wilt,
dat dit scherm sluit, klik dan op het ‘kruisje’ naast het symbool van de punaise.

We gaan Delicious nu toepassen.

Ga naar: nl.wikipedia.org
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Zoek ook hier op “Leonardo da Vinci” (zonder aanhalingstekens).

Deze pagina ga je nu als zoekresultaat in Delicious zetten.

Klik op het symbool ‘Tag’ in de knoppenbalk.

Er verschijnt een nieuw scherm.
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Het mooie van Delicious is, dat je nu deze favoriet kunt voorzien van
aantekeningen en tags (zoektermen). Dat ziet er dan ongeveer zo uit.

Klik tot slot op de knop ‘Save’.

Je ziet, dat er in de knoppenbalk een verwijzing is verschenen naar de net
gemaakte website.
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Zeker, als je echt aan het werk bent met de het zoeken naar bronnen, is het handig
om deze zichtbaar paraat te hebben. Uiteraard zijn deze favorieten ook op een
andere manier te bekijken.

Klik op de ‘knop met het logo van Delicious’.

Je komt dan op je eigen Delicious-pagina. In mijn geval
www.delicious.com/learningtour

Hier is de link te zien naar de pagina van Leonardo. Het spreekt voor zich, dat deze
pagina dus ook voor de rest van de wereld zichtbaar is!

Stel, dat je een favoriet niet met de rest van de wereld wilt delen, doe je het
volgende :

Ga naar een willekeurige pagina; bijvoorbeeld www.nu.nl
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Klik weer op de knop met het opschrift ‘Tag’.

In dit geval zet je een vinkje bij ‘Mark as Private’. Klik daarna op de knop ‘Save’.

Je ziet, dat de link wel in de knoppenbalk is verschenen.
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Klik je nu echter op de ‘knop met het logo van Delicious’, dan zie je er een
symbool van een slotje voor staan. Mensen, die niet zijn ingelogd op deze pagina
(in principe iedereen, behalve jij) zien dus alleen de link naar Leonardo.
Probeer het maar eens door uit te loggen.

Overigens is het interessant om te zien, dat 2535 mensen www.nu.nl als een
Delicious-favoriet hebben aangemerkt, tegen 2 mensen die dat deden voor
Leonardo op Wikipedia.

Het ordenen van Delicious-favorieten
Delicious is een mooi systeem, maar als je niet oplet loopt het net zo snel vol als de
favorieten, die je opslaat in je browser. Je kunt daarom, zoals we net zagen, tags
toevoegen aan de favorieten, die je opslaat. Hiermee kun je later makkelijk door de
opgeslagen bronnen zoeken.

Ga naar www.delicious.com/learningtour (of je eigen Delicious-pagina).

Aan de rechterkant zie je een lijst met Tags.
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Klik op ‘leonardo’.

In het beeld zijn nu alleen nog de favorieten zichtbaar, die iets te maken hebben
met het onderwerp, waar je meer over wilt weten. De link naar www.nu.nl is niet
meer zichtbaar.

Op deze manier kun je overigens niet alleen je eigen favorieten doorzoeken, maar
ook die van andere Delicious-gebruikers.
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Handige links

Mediawijs op Kennisnet (ook tips over informatievaardigheden)
http://mediawijs.kennisnet.nl/

Stappenplan informatievaardigheden Zeeuwse bibliotheek
www.zeeuwsebibliotheek.nl/onderwijs/mediawijsheid/voortgezet/informatievaardig
heden

Informatie over bronvermelding
http://histoforum.digischool.nl/informatiebo/bronvermelding.htm
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Opdracht bij deel 13
Maak je eigen Delicious-pagina en voeg minstens tien favorieten toe in drie “Tagcategorieën”.

Als je deze cursus volgt inclusief coaching, kun je deze opdracht (een
schermafbeelding) insturen per e-mail naar: serge@learningtour.nl met als
onderwerp “opdracht O en I, deel 13”. Je krijgt dan een beoordeling van de
opdracht.

In het volgende deel
Deel 14 van deze cursus gaat over robotica.

Ben je nog niet geabonneerd op deze cursus, kijk dan snel op
www.learningtour.nl/cursus

LearningTour bij jou op school
Ik geef ook Onderwijs en ICT training en coaching op scholen.
Mail me gerust op serge@learningtour.nl voor meer informatie.

Coachings- en certificeringstraject via contactpersoon
Het is, naast het individuele traject, ook mogelijk coaching via een contactpersoon
(bijvoorbeeld de ICT coördinator) binnen de organisatie te laten verlopen. Hij of zij
verzamelt dan de vragen en bespreekt deze met mij. Dit traject is veel voordeliger dan het
individuele traject (Euro 29,50 per maand, excl. btw), namelijk Euro 75,- (per maand,
excl. btw) per fysieke locatie, ongeacht het aantal medewerkers. Dus vanaf 3 personen
geniet u al voordeel. Tevens krijgt de contactpersoon (en het management) advies over
de toepassing van ICT binnen het onderwijs. Ook bij deze variant ontvangen de
deelnemers een certificaat.

Wil jouw school deelnemen aan dit traject of wil je meer informatie, mail mij dan op:
serge@learningtour.nl

Aanmelden voor het individuele traject kan op:
www.learningtour.nl/coaching.htm
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De cursus Onderwijs en ICT wordt mede mogelijk gemaakt door:

Paragin | Remindo, www.remindo.nl
Paragin ontwikkelt systemen voor het onderwijs, bijvoorbeeld de online leeromgeving.
RemindoContent

Medsto, www.medsto.nl
Professionele voice-over, ook voor educatieve producties.

Wil jouw organisatie deze cursus ook ondersteunen?
Neem dan contact op via serge@learningtour.nl

Copyright © 2009-2010, LearningTour, Serge de Beer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
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Kopiëren en verspreiding van dit bestand als geheel is toegestaan! Graag zelfs.
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