
 
 

KLIKDOCUMENT INFORMATIEVAARDIGHEDEN 
 
STAP 1. Voorbereiden  
Bepaal eerst je informatiebehoefte. Oriënteer je vervolgens op je onderwerp. Wat weet je er al 
over? Maak kennis met de termen die rondom jouw onderwerp veel gebruikt worden. Baken 
tenslotte je informatiebehoefte af op bv. taal, geografie of periode. 
 
STAP 2. Zoekvraag formuleren  
Formuleer op basis van je informatiebehoefte een concrete zoekvraag, bestaande uit hoofd- en 
deelvragen. Let hierbij op open en gesloten vragen.  
 
STAP 3. Zoektermen  
Bepaal voordat je gaat zoeken voor alle elementen uit je zoekvraag relevante zoektermen. Denk 
hierbij ook aan synoniemen, verwante termen en anderstalige termen. Gebruik hiervoor de 
bouwsteenmethode: 

Elementen uit je zoekvraag … … … 

Synoniemen    

Verwante termen    

Bredere termen    

Nauwere termen    

 
STAP 4. Zoekmethoden  
Maak gebruik van de bouwsteenmethode voor je zoektermen, of bv. de sneeuwbalmethode.  
Het systematisch uitvoeren van zoekopdrachten volgens bepaalde methoden bevordert je 
zoekproces en je zoekresultaat. Door systematisch te werken houd je de regie over je zoekopdracht. 
 
STAP 5. Zoekstrategieën  
Door zoektermen op een bepaalde manier te gebruiken of te combineren blijken ze veel effectiever. 
Dat bevordert een gewenst zoekresultaat. Maak gebruik van Booleaanse operatoren (AND, OR, 
NOT), “dubbele aanhalingstekens”, trunceren en / of maskeren.  
 
STAP 6. Informatiebronnen  
Wat zoek je? Bijvoorbeeld: nieuws, statistische informatie, onderzoeksresultaten, feiten of 
meningen? Je probleemstelling en zoekvraag bepalen de soort informatie die je nodig hebt voor je 
onderzoek. Informatie kan op diverse manieren, in diverse bronnen worden aangeboden. 
Bijvoorbeeld in de vorm van boeken, tijdschriftartikelen, krantenartikelen, audiovisueel materiaal, 
websites etc. 
 
STAP 7. Beoordelen  
Beoordeel de kwaliteit en relevantie van de gevonden informatie en de gebruikte bronnen (incl. 
websites) aan de hand van een aantal kwaliteitscriteria. Wie is de auteur? Is de informatie actueel? 
Bevat de informatie bronvermeldingen? Beantwoord de informatie je vraag? Met welk doel is de 
informatie gepubliceerd? … 
 
STAP 8. Verwerken en delen  
(Her)gebruik de informatie op juiste en legale wijze door naar de gebruikte bronnen te verwijzen in 
je product en deze op te nemen in een correcte bronnenlijst, die voldoet aan de APA regels. 
  
STAP 9. Evalueren  
Evalueer je zoekgang en het zoekresultaat. Hoe efficiënt was je zoekproces? Heb je veel relevante 
informatie gemist? Of vond je juist veel niet-relevante informatie? Waar kan dit aan liggen? 
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