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Inleiding.
“Ik gebruik liever internet dan boeken, want op
internet hoef ik niet te lezen.”
Bovenstaand citaat is treffend voor de manier
waarop veel kinderen het verschil aangeven
tussen het lezen van boeken dan wel het
gebruik van het internet om informatie te
verzamelen. Feit is dat kinderen die zoeken op
het internet slecht lezen en daardoor veel
relevante zaken over het hoofd zien.
Werkstukken die zij maken zijn niet zelden door
kopiëren en plakken tot stand gekomen.
Wij zouden dit graag anders zien en hebben ons
in samenwerking met verschillende externe
deskundigen gericht op het doen van onderzoek
in een daltonomgeving door bovenbouwleerlingen van het basisonderwijs en het ontwikkelen van webgeletterdheid. In een tijd, waarin
internet een steeds centralere plaats inneemt in
de samenleving, is een goed ontwikkelde
webgeletterdheid in onze ogen een “‘must”.
In eerdere studie is aangetoond dat het
aanleren van vaardigheden op het gebied van
webgeletterdheid deel dient te zijn van een
kennisdomein en dan in het bijzonder vorm
gegeven dient te worden binnen een onderzoek.
Ook wij zijn van mening dat het aanleren van
webgeletterdheid niet als geïsoleerde
vaardigheid aangeboden moet worden en
hebben er voor gekozen het in te bedden in een
project, in dit geval een project rond het thema
“Indonesië. Dit thema is slechts exemplarisch en
kan natuurlijk vervangen worden door een
ander.
Het project zelf wordt vormgegeven op

zodanige wijze, dat zo herkenbaar mogelijk
wordt aangesloten bij de uitgangspunten welke
in ‘Education on the daltonplan’ ten aanzien van
werken met taken geformuleerd staan.
Behalve dat nauw wordt aangesloten bij de
oorspronkelijke structuur van het werken met
taken, staan rond het thema “Indonesië
vanzelfsprekend de drie dalton-kernbegrippen
centraal; leerlingen werken deels zelfstandig,
deels in samenwerking met anderen aan de
uitvoering ervan. Zij zullen ook verantwoordelijkheid moeten dragen, verantwoordelijkheid
voor hun deel van het eindproduct en
verantwoordelijkheid voor hun rol in het
groepsproces. Om de intrinsieke motivatie een
impuls te geven hebben ze een duidelijke stem
bij de keuze van deelthema’s. Zij zouden het
gevoel moeten krijgen dat zij mede-eigenaar
worden van het eindproduct en van hun leren.
Het zal duidelijk zijn dat het project een
aanzienlijke (sociaal) constructivistische
component heeft. Het constructivisme gaat
ervan uit dat voor een effectief verloop van
cognitieve processen leerlingen gebaat zijn bij
een grote mate van actief leren, autonomie,
initiatief en metacognitie.
Metacognitie verwijst naar een niveau van
denken dat actieve controle over het
denkproces in leersituaties behelst. Een leerling
die bijvoorbeeld zoekt naar een goede aanpak
en voortdurend reflecteert op wat hij heeft
gedaan en heeft bereikt, probeert grip te krijgen
op zijn leerproces. Wanneer de leerling hierin
slaagt, is het verwerven van kennis en
vaardigheden voor een groot deel het gevolg
van zijn eigen denkprocessen.
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Metacognitie kan onder meer een rol spelen bij:
- het stellen van doelen
- plannen en inschatten van de benodigde tijd
- bepalen wat je al weet
-bepalen wat je nog niet weet
- voorinformatie activeren
- inschatten van de moeilijkheidsgraad
- controleren of je begrijpt wat je leest
- grote lijn niet uit het oog verliezen
- reflecteren op efficiëntie
-reflecteren op resultaten

een deelthema waarin zij werkelijk zijn
geïnteresseerd.
5. De groepen maken nu elk van het door hen
gekozen deelthema een mindmap.

Of kinderen in de bovenbouw in voldoende
mate hun denkproces op metacognitief niveau
kunnen aansturen om dit project tot een
bevredigend einde te brengen, is twijfelachtig.
Van groot belang in dit verband, is de rol van de
leerkracht. Hij zal onder andere door het stellen
van de juiste vragen, op het juiste moment,
leerlingen moeten aanzetten tot denken op
metacognitief niveau.

De opzet van het project in grote lijnen is als
volgt:

1. We starten het project op met een introductie,
in daltontermen ook wel voorwoord of preface
genoemd. Het doel hiervan is oriënteren en
motiveren.
2. Direct gekoppeld aan de introductie is natuurlijk
het benoemen van het thema, de globale opzet
van het project en het doel ervan. We
benoemen ook de mogelijke eindproducten en
de beschikbare tijd.
3. Om meer grip te krijgen op de inhoud van het
thema, maken we samen met de hele groep een
mindmap.
4. Na het in kaart brengen van het thema worden
er groepen geformeerd. Belangrijk is dat
kinderen de mogelijkheid krijgen te kiezen voor

6. Geen onderzoek zonder goede onderzoeksvraag. In deze fase proberen we kinderen te
stimuleren tot het formuleren van
onderzoeksvragen waarop zij werkelijk graag
antwoord willen hebben. Het antwoord op een
onderzoeksvraag moet een “verhaal” zijn, geen
kort antwoord. De onderzoeksvraag mag niet te
ruim zijn, maar ook zeker niet te smal.
7. Kinderen zijn onvoldoende webgeletterd om nu
zonder verdere instructie aan het onderzoek te
kunnen beginnen. Er volgen nu een paar lessen
die het doel hebben de webgeletterdheid te
vergroten. Zoekstrategieën, lezen van
internetteksten en het beoordelen van websites

Leren Onderzoeken – Webgeletterdheid in daltononderwijs

10

spelen hierbij de hoofdrol.
8. De kinderen gaan nu daadwerkelijk met het
onderzoek bezig. Er kan overigens ook voor
worden gekozen om fase 7 en 8 te mixen.

9. De eindproducten worden gepresenteerd.
10. Desgewenst volgt er een toets.
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Hoofdstuk 1

Kinderen en kritische internetvaardigheden
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Kinderen en kritische internetvaardigheden.
Kinderen gebruiken op school steeds vaker het
internet bij het zoeken naar informatie voor een
presentatie/spreekbeurt, een opdracht of een
werkstuk. Dat gegeven heeft de afgelopen jaren
geleid tot wetenschappelijke aandacht voor het
gebruik van het internet bij het construeren van
kennis door kinderen in de bovenbouw van het
basisonderwijs. In ons land is het met name dr.
Els Kuiper die hiernaar studie heeft verricht. In
juni 2007 promoveerde zij aan de Vrije
Universiteit op haar proefschrift “Teaching web
literacy in primary education”.
Aandacht voor internetvaardigheden van
kinderen blijkt van belang, omdat uit onderzoek
van Els Kuiper en eerder onderzoek, is gebleken
dat leerlingen deze vaardigheden onvoldoende
beheersen:
ze beschikken onvoldoende over
zoekvaardigheden;
ze weten onvoldoende over de werking van
een zoekmachine; soms wordt spreektaal
ingetikt of woorden die een zoekmachine
niet relevant vindt (lidwoorden
bijvoorbeeld);
ze hebben moeite met het verwerken van de
informatie;
ze letten zelden op de relevantie van de
gevonden informatie;
ze houden onvoldoende rekening met
eventuele onbetrouwbaarheid van de
informatie;
pagina’s worden veelal als gelijkwaardig
beschouwd;
kinderen die wel het besef hebben dat niet
alle informatie betrouwbaar hoeft te zijn,
hebben te weinig mogelijkheden informatie
te verifiëren;

ze zijn met name gericht op het vinden van
concrete en letterlijke antwoorden. teksten
worden “gescand” om zo weinig mogelijk tijd
te verspillen;
Door het scannen van de teksten wordt ook
veel relevante informatie gemist;
Verschillen tussen jongens en meisjes zijn
nauwelijks onderzocht. Uit de weinige bronnen
die hiervoor beschikbaar zijn, blijkt dat meisjes
minder complexe zoektermen formuleren dan
jongens en de informatie beter lezen.

Er is een duidelijke relatie tussen de
eigenschappen van het internet en de
vaardigheden waarover kinderen moeten
beschikken om goed onderzoek te doen.
a. De omvang van het internet is enorm en
wordt steeds groter. Er is dus zeer veel
informatie beschikbaar die ongestructureerd
wordt aangeboden. Els Kuiper spreekt van
een beschikbaarheidparadox. De informatie
die het internet biedt is dusdanig overvloedig
dat leerlingen het idee krijgen dat alles
gemakkelijk te vinden is. In plaats van een
actieve onderzoekshouding, tonen leerlingen
veel meer een passieve houding. Leerlingen
moeten leren actief en efficiënt te zoeken. Ze
moeten ook helder voor ogen hebben wát
ze precies willen weten;
b. Iedereen heeft de mogelijkheid informatie
op het internet te zetten. De keerzijde van
deze vrijheid is dat het internet teksten
bevat die inhoudelijk onjuist zijn. Kinderen
kunnen met deze onjuistheden worden
geconfronteerd zonder dat zij daar zelf notie
van hebben.. Zij zullen moeten leren omgaan
met dit verschijnsel door het ontwikkelen
van vaardigheden om internetinformatie te
beoordelen.
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c. Het internet is een aaneenschakeling van
links. Kinderen maken hiervan veelvuldig
gebruik en vinden zo “hun eigen weg”op het
internet. Het efficiënt gebruik van links
vereist specifieke vaardigheden.

a.

Besteed voldoende tijd aan de
voorbereiding van de les. Het aanleren van
kritische internetvaardigheden is voor de
meeste leerkrachten immers nieuw;

b.

Besteed voldoende tijd aan de lessen;

c.

Betrek leerlingen bij de opzet en het doel
van de lessen. Geef in klassengesprekken
voldoende gelegenheid aan kinderen om
hun mening te geven;

Het aanleren van kritische internetvaardigheden.

d.

Gebruik een beamer/digitaal schoolbord
voor instructie en nabespreking;

Voor scholen is het van belang te weten:

e.

Probeer vorm te geven aan de meer
constructivistische elementen binnen de
aanpak zoals samenwerken van leerlingen.

d. Het internet heeft een duidelijk visueel
karakter. Kinderen moeten in staat zijn de
betekenis en de functie van deze elementen
te beoordelen in relatie tot de tekst.

a. Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig
om internet te kunnen gebruiken voor
het ontwikkelen van kennis?
b. Hoe kunnen kritische internetvaardigheden
(web literacy skills) worden geleerd in de
context van een onderwijsprogramma.
c. Hoe kunnen leerlingen worden ondersteund
bij het gebruiken van internet ten behoeve
van het ontwikkelen van kennis?
Voor haar proefschrift heeft Els Kuiper dit
vraagstuk vanuit twee invalshoeken benaderd.
Zij heeft twee programma’s gemaakt voor groep
7 van het basisonderwijs die beide het thema
“gezonde voeding” behandelden. Hieraan is
invulling gegeven volgens een cursorische en
een onderzoeksgerichte aanpak.
De cursorische aanpak
Bij de cursorische benadering ging het om
kritische internetvaardigheden binnen dit thema
aan te leren, met vast omschreven lessen en
een werkboekje dat voor alle leerlingen gelijk is.
Hierbij had de leerkracht de taak het zelfstandig
werken van de leerlingen te stimuleren en te
begeleiden.
Naar aanleiding van de ervaringen die hierbij
zijn opgedaan kunnen de volgende
aanbevelingen worden gedaan:

De onderzoeksgerichte aanpak.
Eerdere studie had uitgewezen dat het aanleren
van web literacy skills ingebed moest worden in
een kennisdomein en dan bij voorkeur in de
context van onderzoeksactiviteiten, opdat
leerlingen dan geen geïsoleerde vaardigheden
verwerven en zich meer bewust worden van de
functie en de noodzaak van de verworven
vaardigheden.
Om die reden is naast bovengenoemde
cursorische aanpak, gekozen voor een aanpak
waarbij het aanleren van kritische
internetvaardigheden is verweven met
gezamenlijke onderzoeksactiviteiten op basis
van eigen onderzoeksvragen van leerlingen. In
een tijdsbestek van zes weken werd aandacht
besteed aan een van de drie deelaspecten van
kritisch internetgebruik, te weten: zoeken, lezen
en beoordelen van de teksten. Dit gebeurde
steeds in de context van de eigen ervaringen
van leerlingen en het einddoel van het project,
in dit geval een betrouwbare folder maken over
gezonde voeding.
De leerlingen werden geconfronteerd met
problemen op het gebied van internetgebruik
en hebben het belang om hiermee goed om te
kunnen gaan ervaren. Voor leerkrachten bleek
het tot een goed eind brengen van het project
geen eenvoudige opgave te zijn. Het vroeg veel
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tijd en specifieke vaardigheden van de
leerkracht.
Wederom een aantal aanbevelingen:
a. Bied leerlingen voldoende ondersteuning bij
het stellen van relevante en “werkbare”
onderzoeksvragen. Een handicap hierbij is
dat het stellen van deze vragen ook voor
leerkrachten niet altijd eenvoudig is.
b. Probeer het goed samenwerken tussen
leerlingen te stimuleren. De meest
gemotiveerde leerlingen waren zij die goed
wisten samen te werken en zij die op de
hoogte waren van de kennis die anderen
hadden opgedaan.

c. Mate van gericht zoeken
Leerlingen zijn vaak gefixeerd op dat ene
precies goede antwoord en zoeken daarom
te gericht. Verwijzingen naar het antwoord
ontgaat ze daardoor vaak. Het goed lezen
van de teksten is van doorslaggevende
betekenis voor efficiënt gebruik van het
internet.
d. Reflectie
Tijdens het zoekproces moeten kinderen zich
bewust blijven van hun eigen vraag en de
vaak grote hoeveelheid ongestructureerde
tekst die ze op het internet vinden, aan die
vraag relateren.

c. Zorg ervoor dat leerlingen voor aanvang van
het project op de hoogte zijn van basale
onderzoeksvaardigheden.
Uit dit onderzoek is op basis van de gemeten
leerresultaten niet gebleken dat de cursorische
dan wel de onderzoeksgerichte aanpak de
voorkeur verdient.

Patronen die ten grondslag liggen aan
(in)adequaat gebruik van internet
Els Kuiper legt in haar proefschrift verband
tussen een viertal patronen en het al dan niet
adequaat gebruik van internet.
a. Flexibiliteit
Hieronder wordt verstaan het kunnen
afwisselen van verschillende strategieën. Het
vertrouwen dat kinderen hebben in
zoekmachines -vooral Google wordt veel
gebruikt- wordt gezien als één van de
oorzaken van het gebrek aan flexibiliteit.
b. Geduld
Leerlingen tonen te weinig geduld en te veel
impulsiviteit. Trial and error is gebruikelijker
dan zoeken met een duidelijk voor ogen
staand plan.

Conclusies
a. In programma’s die zich richten op het
verwerven van kritische internetvaardigheden, moet nadruk worden gelegd op
kwaliteiten als reflectie en flexibiliteit,
alsmede op het kritisch lezen op internet.
b. Inbedding van dergelijke aspecten in de
context van onderzoeksactiviteiten heeft
daarbij als meerwaarde dat leerlingen
gemakkelijker inzicht krijgen in de waarde en
functie daarvan. Wel moet daarbij aandacht
zijn voor een goede balans tussen inhoud en
vaardigheden.
c. Het leesonderwijs zou meer gericht moeten
zijn op het gebruik van internet als bron van
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informatie. Traditionele methoden voor
begrijpend lezen zijn gebaseerd op het
begrijpen en beoordelen van gedrukte
teksten. Internetleesvaardigheid kan niet
geleerd worden uit een boek; bovendien
gebruiken veel leerlingen internet naast of in
plaats van boeken als bron van informatieve
teksten. Dat vraagt om aanpassing van
bestaande methoden.
d. Uit de evaluaties van de programma’s blijkt
ook dat het leren van kritische
internetvaardigheden over langere tijd moet
worden uitgespreid, bij voorkeur een
schooljaar.

om te gaan met internet, aangezien veel
kinderen al op heel jonge leeftijd in de
thuissituatie met internet aan de gang gaan.
f. Op de pabo’s en lerarenopleidingen zou
bovendien ook expliciet aandacht besteed
moeten worden aan het onderwijzen van
kritische internetvaardigheden.

De leerkracht staat vooralsnog voor een lastige
taak. Hij zal zijn leerlingen moeten stimuleren
goed met de eerder genoemde beschikbaarheidsparadox om te gaan en ze motiveren tot
een onderzoekende houding.

e. Ook zou al eerder dan in de bovenbouw
begonnen kunnen worden met leren kritisch
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Hoofdstuk 2
De samenstelling van de taak binnen het daltononderwijs.

Leren Onderzoeken – Webgeletterdheid in daltononderwijs

19

De samenstelling van de taak binnen het daltononderwijs.
In het hedendaagse daltononderwijs wordt een
onderscheid gemaakt tussen daltonuren en
klassikale uren. Dat wat individueel (schriftelijk)
gedaan kan worden, zien we meestal in de taak
beschreven. Op sommige taken worden ook de
klassikale lessen aangegeven. Deze taak is gebonden
aan een bepaalde tijdsduur (dag, week, maand). De
taken worden schriftelijk opgegeven per vak en
verwijzen in veel gevallen naar lesmethodes. Taken
worden vaak op één niveau aangeboden, maar er
zijn mogelijkheden voor differentiatie. Leerlingen
kiezen zelf de volgorde van hun werk en bepalen zelf
hoe lang zij hieraan werken. Ook bepalen ze vaak zelf
of ze het samen met andere leerlingen doen.
Uiteindelijk zijn ze zelf verantwoordelijk voor het
afkrijgen van de taak. Ze plannen hun werk op de
taak en vinken dat af. Indien mogelijk controleren ze
zelf hun werk. De instructie is vaak klassikaal voor
alle opdrachten achter elkaar. Werken met taken
heeft pedagogische doelen (bv. leren samenwerken,
verantwoordelijkheid dragen, leren kiezen en
plannen) en didactische doelen (bv. leerstof
ordenen, selecteren, beheersen en evalueren). In de
taak komt de essentie van de Daltonpedagogiek en
didactiek sterk naar voren.
Het lijkt erop dat de taken in de tegenwoordige
praktijk van het daltonplanonderwijs vaak niet
beantwoorden aan de principes van Parkhurst zoals
beschreven in “Education on the Dalton Plan” (EDP).

Parkhurst schreef in haar EDP:
“It’s not too much to say that the Dalton
Laboratory Plan hinges upon the assignments;
for on the degree of skill and understanding
with they are compiled, it’s successful
application will largely depend.
Zij stelde specifieke en hoge eisen aan de taken.
Willen de taken de last kunnen dragen die ze in het

Daltonplan hebben, dan moeten ze qua inhoud,
vorm en niveau aan bepaalde criteria voldoen.

Zij noemt ze een aantal kenmerken waaraan een
goede taak zou moeten voldoen:
De inleiding / preface
Het onderwerp / topic
De opgaven / problems
Het schriftelijk werk / written work
Het geheugenwerk / memory work
De mondelinge lessen / conferences
Het naslagwerk / references
De vereffening, de gelijkwaardigheid /
equivalents
Het mededelingenbord / bulletin study
De samenhang / departmental cuts

De inleiding.
De taak wordt vooraf gegaan door een inleiding
waarin de taak wordt geïntroduceerd. Dit begin van
het project is essentieel, omdat dit het moment is
waarop leerlingen voor de taak warm gemaakt en
uitgedaagd moeten worden.

Het onderwerp
Het onderwerp beschrijft globaal waar de taak over
gaat.

De opgaven
Belangrijk is dat de leerling een zeer helder beeld
krijgt van wat er van hen verwacht wordt. Hij moet
een compleet overzicht krijgen van alles wat er
gedaan moet worden en waar hij naar toe moet
werken. Anders gesteld: de leerling moet de taak in
zijn geheel overzien, zodanig dat hij er zelfstandig
mee aan de slag kan. De taak dient schriftelijk
geformuleerd te worden. Er wordt aangegeven wat
het eindproduct moet zijn, hoe omvattend het moet
zijn en hoe dit vormgegeven kan of moet worden. In
dit project hebben de leerlingen de keuze uit een
aantal presentatievormen zoals powerpoint,
photostory, podcast, film, en een website.
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Het schriftelijk werk
Hier wordt aangegeven wat er aan werk verwacht
wordt. De data waarop de verschillende onderdelen
klaar moeten zijn worden genoemd. Er kan sprake
van zijn dat “schriftelijk werk” en “opgaven” elkaar
behoorlijk overlappen.
Het geheugenwerk
Wat moeten de leerlingen na het uitvoeren van de
taak kennen en kunnen? Dit kan desgewenst als
basis dienen voor een toets.
De mondelinge lessen
De lessen met zelfstandig werk kunnen worden
afgewisseld met klassikale lessen, bijvoorbeeld om
de vorderingen door te spreken. Data kunnen
worden aangegeven op het mededelingenbord.
Het naslagwerk
De leerkracht geeft de leerlingen informatie over
eventueel te gebruiken websites, artikelen, boeken
enz. Ook handleidingen voor het maken van

artikelen, presentatievormen e.a. kunnen hiervan
deel uitmaken.
De vereffening, de gelijkwaardigheid
Hier wordt aangegeven hoeveel lessen een taak
waard is. De taak kan bijvoorbeeld gelijkstaan aan
het gewicht van een aantal zaakvak lessen en een
werkstuk/spreekbeurt.
Het mededelingenbord
Dit is een centraal punt in de klas tijdens deze taak.
Hier worden bijvoorbeeld tips, ideeën, handleidingen, webpagina’s en data voor mondelinge
lessen bekend gemaakt.
In het ideale geval kent de leerkracht zijn leerlingen
zo goed dat hij dergelijke hints op zijn leerlingen
weet af te stemmen.
De samenhang
Tussen de vakken kan sprake zijn van een zekere
samenhang. Opdrachten die voor een bepaald vak
gemaakt zijn, kunnen ook gelden voor opgaven van
een ander vak.
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Hoofdstuk 3
Interactie
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Interactie.
We zouden er naar willen streven dat leerlingen het
gevoel krijgen dat zij gezamenlijk, met de hele klas,
werken aan een eindproduct. Het is daarom van
belang dat de subgroepen elkaar regelmatig op de
hoogte houden van hun bezigheden en vorderingen,
dat zij elkaar becommentariëren en elkaar ideeën
aan de hand doen. Dit gebeurt natuurlijk regelmatig
in de klas. Daar ontmoeten leerlingen elkaar en
werken ze samen.
Ook het mededelingenbord, het centrale
informatiepunt in de klas, kan hierin een rol
vervullen. We zijn van mening dat het aloude
mededelingenbord aangevuld of zelfs vervangen kan
worden door een digitale variant. Wij vonden deze in
de vorm van een elektronische leeromgeving (elo):
Fronter.
Wij hebben het gedeelte van de elo dat we aan de
groep in kwestie hebben toegewezen opgedeeld in
een aantal zogenaamde (virtuele) ruimten. Deze
zouden vergeleken kunnen worden met
studieruimten of in daltonjargon: vaklokalen of
laboratories. De leerlingen hebben zich opgedeeld in
een aantal themagroepen en elk zo’n themagroep
gaat een ruimte in de elo bezetten. Binnen een
ruimte hebben de leerlingen de beschikking over
verschillende door de leerkracht geselecteerde
mogelijkheden . De leerkracht kan ook bepalen of
leerlingen alleen een kijkje in een ruimte mogen
nemen of dat ze daadwerkelijk actief kunnen

deelnemen. Wij stellen voor dat iedereen in elke
ruimte mag kijken en dat leerlingen die deel
uitmaken van een bepaalde ruimte, binnen die
ruimte schrijfrechten krijgen. Naast deze
afzonderlijke ruimten hebben we een centrale “hal”
gemaakt waartoe iedereen toegang heeft en waarin
iedereen bijdragen kan leveren.
Hieronder bespreken we een aantal van die
mogelijkheden.

Archief
Eén van de voordelen van een elo is dat leerlingen de
mogelijkheid hebben om min of meer
ononderbroken verder kunnen werken aan hun
taak. Om dat te realiseren moeten leerlingen
documenten (teksten, powerpointpresentaties,
excelwerkbladen, foto’s e.a.) uploaden naar het
archief. Vanuit de elo kunnen de documenten later
weer, geopend, bewerkt of gedownload worden. De
leerkracht kan het archief ook voorzien van
documenten die van belang kunnen zijn voor de
uitvoering van het project. Het archief is ook de plek
waar de leerovereenkomst opgeslagen kan worden.
Het kan voor komen dat een leerling uit ruimte A iets
interessants tegen komt voor iemand in een andere
ruimte. Omdat een leerling alleen schrijfrechten
heeft in de eigen ruimte, loopt de communicatie in
dit geval via de centrale “ hal”.
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Weblinks
Tijdens het uitvoeren van het project worden er
weblinks verzameld die als informatiebron
gebruikt kunnen worden. Deze kunnen worden
opgeslagen onder “weblinks”. Ook hier geldt
natuurlijk dat communicatie tussen leerlingen uit
ruimten loopt via de “hal”.
Agenda
De agenda is een belangrijk onderdeel van de elo.
De leerkracht maakt hierin voor iedereen
zichtbaar een globale planning, met bijvoorbeeld
de inleverdata. Een meer gedetailleerde planning
maken de leerlingen zelf.
Discussie
Leerkrachten en leerlingen kunnen een discussie
starten in een forum.

Chat
Behalve dat de chat natuurlijk gebruikt kan
worden wanneer de leerlingen thuis zijn,
bijvoorbeeld om ideeën te bespreken of een
planning te maken, kan hij zijn nut ook op school
bewijzen wanneer kinderen in verschillende
uithoeken van de school zitten te werken en
elkaar op de hoogte willen houden van hun
vorderingen bij het zoeken.
E-mail
Er kan rechtstreeks vanuit de elo wordt gemaild.
Nieuws
Leerlingen kunnen elkaar voorzien van nieuws,
ideeën en andersoortige mededelingen.
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Hoofdstuk 4
Projectbeschrijving
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Taakoverzicht:
De uitvoering van het project bestaat uit een
aantal fasen

Fase 1: Oriënteren op het thema
Er worden drie lessen besteed aan het krijgen
van grip op de inhoud van het thema:
A. Introductieles
Het doel van de introductieles is motivatie en
oriëntatie. We laten de leerlingen in een
introductieles onder meer (video-)beelden van
Indonesië zien. In het verlengde van deze
motiverende introductie van het thema wordt
de globale opzet van het project besproken.
Daarbij moet het voor de leerling duidelijk
worden wat er precies van hen wordt
verwacht.
B. Mindmap maken (klassikaal)
In eerste instantie wordt er met de hele
groep gebrainstormd over de invulling die
aan het thema gegeven zou kunnen
worden.
 Nu de leerlingen een beeld hebben

gekregen van het thema, zullen ze zich uit
moeten spreken over hun voorkeur voor
één van de deelthema’s zoals bevolking,
natuur, geschiedenis, religie etc. waaraan
ze vervolgens gedurende het verloop van
het project zullen werken. Naar aanleiding
van de voorkeuren van de leerlingen
worden kleine groepen geformeerd, bij
voorkeur bestaande uit drie of vier
leerlingen.
C. Mindmap maken in groepen
De groepen krijgen de beschikking over de
klassikale mindmap en werken vervolgens
het deelthema dat zij hebben gekozen uit in
een nieuwe mindmap.

Fase 2: Onderzoeksvragen formuleren
Geen onderzoek zonder goede onderzoeksvragen. Het maken van die vragen is een
activiteit die gemakkelijk onderschat wordt.
Als duidelijk is op welke onderzoeksvragen

het antwoord gezocht gaat worden, kan er een
leerovereenkomst ingevuld worden. Hierop
worden o.a. de vragen en de taken van de
groepsleden en het te maken eindproduct
vermeld.

Tijdens deze projecttaak, de eerste in een

serie projectmatige taken, zijn lessen nodig om
de leerling te helpen de benodigde
onderzoeksvaardigheden eigen te maken. Bij
volgende projecten (ander onderwerp,
soortgelijk format) zal met het toenemen van
de webgeletterdheid de rol van de mondelinge
lessen over webgeletterdheid kleiner worden
en zeker niet meer voor de hele groep van
belang zijn.
Fase 3: Zoeken op het internet
Deze fase bestaat uit een tweetal lessen:
A. Zoeken met een zoekmachine
B. Meer zoekstrategieën
Tegelijk met het zoeken op het internet wordt
ook het lezen van zoekresultaten en
webpagina’s besproken.

Fase 4: Webpagina’s beoordelen
Niet alle websites hebben de bedoeling de
lezer eerlijk en op objectief te beoordelen.
In deze les bieden we kinderen handreikingen
om dit te herkennen en om hiermee om te
gaan.
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Fase 5: Het onderzoek
De fase waarbij kinderen op zoek gaan naar
antwoorden op hun onderzoeksvragen is
vanzelfsprekend de langste. Feitelijk overlapt
deze onderzoeksfase fase 3 en 4, immers zowel
bij de lessen over het zoeken op het internet
als die over het beoordelen van webpagina’s
krijgen de leerlingen opdracht te zoeken
binnen het door henzelf gekozen subthema.
Het verdient aanbeveling gedurende deze fase
interactie op gang te brengen door de hele klas
met enige regelmaat vorderingen en
problemen te laten bespreken. Ook een
elektronische leeromgeving kan hier diensten
bewijzen. Met hierover in het hoofdstuk
“Interactie”.
In deze fase komen de leerlingen verschillende
problemen tegen. Ze hebben dan wel enige
lessen webgeletterdheid gehad, maar dat
houdt nog niet in dat ze “volleerd” zijn. Het
zoeken kan nog steeds problemen opleveren.

Het kan voor komen dat er weinig relevante
informatie over een onderwerp te vinden is,
dat de teksten te moeilijk zijn of dat er zoveel
informatie beschikbaar is dat het lastig wordt
er enige lijn in te krijgen.
Het is ook mogelijk dat

er lessen aan een
deel van de groep aangeboden moeten
worden. Denk hierbij aan powerpoint voor
gevorderden, grafieken maken in Excel, of iets
anders wat leerlingen menen nodig te hebben,
maar wat ze nog niet beheersen. De leerkracht
zal hier dan op in moeten spelen door lessen
als just-in-time-lessen aan te bieden.
Klassen die voor het eerst gebruik maken van

een elo moeten hierin uiteraard getraind
worden. Het begin van fase 5 is hiervoor een
goed moment.
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Fase 6: Presentatie (en voorbereiding)
Het project wordt afgesloten door een
presentatie van de resultaten. Dat kunnen
bijvoorbeeld zijn:
-powerpointpresentatie
-presentatie met Photostory
-podcast
-film en/of vidcast
-website
Een combinatie van meerdere mogelijkheden is
natuurlijk ook mogelijk.
Fase 7: Toets (en voorbereiding)
Om aan het aspect “geheugenwerk” van de
daltontaak te beantwoorden kan het project

worden afgesloten met een toets. Deze kan
zoals gebruikelijk door de leerkracht worden
samengesteld, maar desgewenst zouden de
groepen nog de opdracht kunnen krijgen een
korte samenvatting te maken van de gevonden
informatie en hiervan een aantal toetsvragen
te maken. In dat geval krijgt de klas de
samenvattingen van alle groepen, bestudeert
deze en krijgt hier later een toets over,
samengesteld uit de toetsvragen, die de
verschillende subgroepen hebben gemaakt.
Het zal duidelijk zijn dat zowel bij het
samenstellen van de leerstof als het maken van
toetsvragen, overleg met de leerkracht
noodzakelijk is.
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Oriënteren op het thema “Indonesië
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Les 1: Introductie
Doelen
Leerlingen enthousiast maken voor het
thema
Leerlingen enthousiast maken voor het doen
van onderzoek
Leerlingen een eerste oriëntatie bieden op
de thema-inhoud
Leerlingen een overzicht geven van hoe het
project eruit gaat zien.

Les
Deze inleidende les moet kinderen weten te
“pakken”. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door:
- een combinatie van een powerpointpresentatie en
videomateriaal. Een aantal belangrijke hoofdthema’s op het terrein van de natuur, maatschappij, geschiedenis e.a. zullen daarbij aan de orde
moeten komen.
-het uitnodigen van Indische gastsprekers

Inhoud
Inleidende les op het thema
Inhaken op reeds aanwezige kennis.
Uitleg van het doel van het project en de
grote rol van internet in het project.

Voorbereiding
Kennis vergaren over het thema.
Presentatie voorbereiden.
Zo mogelijk wordt het lokaal opgesierd door
posters en andere zaken die de kinderen in
de juiste sfeer weten te brengen.

-het aanbieden van een (bescheiden) Indische
rijsttafel en/of versnaperingen.

In het verlengde van deze motiverende introductie
van het thema wordt de globale opzet van het
project besproken: samen gaan we Indonesië
bestuderen.
Van essentieel belang is dat de leerlingen precies
weten wat er allemaal gedaan gaat worden (zie hier
voor het “taakoverzicht”) en wat er daarbij van hen
verwacht wordt. Er wordt dus aangegeven welke
opdracht de leerlingen krijgen, welk, in
daltontermen, schriftelijk (in ons geval digitaal) werk
gemaakt moet worden, wat het eindproduct
moet/kan zijn, hoe omvattend dit moet zijn , hoe dit
vormgegeven kan of moet worden, welke
(technische) middelen geboden kunnen worden en
natuurlijk hoeveel tijd er voor deze taak beschikbaar
is.
Als de taak met een toets wordt afgesloten, dan zal
dat nu genoemd en toegelicht moeten worden.
We kunnen ook de samenhang met andere vakken
benoemen door aan te geven waaraan de taak gelijk
staat (een aantal zaakvaklessen, opstel, spreekbeurt,
werkstuk e.a.)
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Les 2: Mindmap maken
Doelen
Nadere oriëntatie op thema-inhoud.
Structuur aanbrengen aan het thema
Digitale mindmap leren maken indien dat
niet eerder aan is geboden.

Voorbereiding:
Vaardigheid krijgen een mindmap te maken.
Mindmap maken van het thema.

Inhoud:
Leerlingen noteren coöperatief wat al over
het thema bekend is.
Gezamenlijk een mindmap maken.

Les
Met behulp van een digitaal bord en
mindmapsoftware –wij gebruikten Inspirationwordt klassikaal een mindmap gemaakt van
Indonesië. Hierbij wordt natuurlijk weer
gebruik gemaakt van de reeds aanwezige
kennis die in les 1 ook al geactiveerd is.
De leerkracht zorgt er voor dat alle van belang
zijnde deelthema’s in de mindmap worden
genoemd. De deelthema’s worden ook
uitgewerkt, maar dat hoeft nog niet in detail.
Dat gebeurt pas in de volgende les.
Bij het maken van een mindmap kan gekozen
worden een “traditionele” mindmap op een
groot vel papier of een digitale.
Wij kozen voor een digitale mindmap, omdat
items gemakkelijker dan bij de papieren
variant, aangepast en herschikt kunnen
worden.

Wat is mindmappen?
Mindmappen is een door Tony Buzan
ontwikkelde denk- en geheugentechniek.
Hiermee is het o.a. mogelijk beter te
onthouden, beter te plannen en effectiever te
brainstormen. In dit project wordt het gebruikt
om tijdens het brainstormen orde aan te
brengen aan aspecten die binnen het thema
vallen en voor het aangeven van verbanden.
“Ons geheugen heeft namelijk van nature een
associatief karakter, niet lineair (zoals wij
normaal noteren; op regeltjes, in zinnen en
alinea's). Het zal je niet verbazen als ik je vertel
dat elk idee in jouw hoofd honderden zo niet
duizenden links/associaties heeft. Een Mind
Map staat het toe om binnen deze hoeveelheid
van links en associaties een structuur aan te
brengen, wat onder andere het in- en overzicht
aanzienlijk vergroot (...)”
Bovenstaande tekst is van Jack Brutschin, een
fervent en zeer ervaren mindmapper. Zijn
kennis en ervaring heeft hij beschikbaar
gesteld op zijn website: http://www.gratismind-map-training.nl/
Als hulpmiddel voor kinderen heeft het KPC
een klein boekje (16 pagina’s) uitgegeven
onder de titel “Mindmappen voor leerlingen”
(Zie www.kpcgroep.nl)
Voorbeelden van mindmapsoftware:
Inspiration
Kidspiration
Spark-Space
MindManger Pro
Ygnius - MindGenius
OpenMind2
SmartIdeas
FreeMind (gratis)
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Mogelijke deelthema’s.

GESCHIEDENIS

AARDRIJKSKUNDE

FLORA EN FAUNA

kolonialisme
VOC
scheepvaart
winstbejag
dekolonisatie
Republiek Indonesië
politionele acties
WOII

tectoniek
klimaat
moesson
tsunami
delfstoffen
aardolie
aardgas
bauxiet
tin
koper
topografie
nikkel

flora
kokos
specerijen
rijst
sawa
regenwoud
houtkap
savanne
fauna
tijgers
koraal
orang oetan
bedreigde dieren
milieu

ECONOMIE
export
aardolie
hout
landbouwproducten
thee
cacao
rubber
specerijen
tabak
koffie
rijst
sawa

RELATIE MET NEDERLAND
Molukkers
Indonesiërs in NL
eigen staat
culinair
kapingen

MAATSCHAPPIJ
kinderen
bevolking
Chinezen
kinderarbeid
onderwijs
religie
pancasila
islam
Borobudur
fundamentalisme
boeddhisme
natuurgodsdiensten
politiek
republiek
Soekarno

CULTUUR
schimmenspel
dans
muziek
gamelan
batik
houtsnijwerk

Op de volgende pagina staat een mogelijke uitwerking van een mindmap. Deze is gemaakt door
leerlingen samen met de leerkracht bij een eerste verkenning van het thema.
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Les 3: Mindmap maken op deelthema’s.
Doel:
Nadere oriëntatie op de thema-inhoud.
Structuur aanbrengen aan het deelthema.

Discussie over de items is natuurlijk wel
mogelijk. De leerkracht motiveert wel eventueel
gedane aanpassingen.

Inhoud:
Leerlingen bepalen hun voorkeuren.
Groepen maken aan de hand van het
gekozen deelthema.
Leerlingen maken een mindmap van hun
eigen deelthema (‘s).
Presenteren mindmap.

De leerkracht herhaalt nog even de bedoeling
van het project en geeft de leerlingen de
gelegenheid hun voorkeur voor een deelthema
te bepalen. Ook het belang van een goede
mindmap komt nog eens aan de orde.
Vervolgens wordt de klas verdeeld in groepen
naar belangstelling. Elke groep krijgt een kopie
van de mindmap die klassikaal is gemaakt en
krijgt de opdracht een nader uitgewerkte
mindmap te maken van hun eigen deelthema.
Waar nodig probeert de leerkracht bij te sturen.

Voorbereiding
Indien nodig de gemaakte klassikale mindmap
aanpassen, zodanig dat de items worden
verdeeld in werkbare deelthema’s.

Er zijn leerlingen die de behoefte hebben in de
mindmap al vragen te formuleren. Wij vinden
dat geen bezwaar.

Les
De mindmap die tijdens de vorige les samen is
gemaakt wordt weer getoond. De leerkracht
heeft in de voorbereiding zo nodig de mindmap
“gefinetuned”, zodanig dat alle items verdeeld
zijn in werkbare deelthema’s. Van belang is dat
er wel recht gedaan wordt aan de items die
door de leerlingen zijn aangedragen. Deze
mogen dus niet zo maar verdwenen zijn.

Als de mindmaps klaar zijn , worden ze aan de
hele groep gepresenteerd, en toegelicht. Vragen
uit de groep kunnen worden beantwoord. Het is
de taak van de leerkracht ervoor te zorgen dat
het deelthema geen “blinde vlekken” op
hoofdpunten bevat. Het verdient aanbeveling
dat deze aan het licht te laten komen door
interactie met andere groepen.
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Mindmap van het deelthema “geschiedenis”, gemaakt door een aantal leerlingen
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Les 4: Onderzoeksvragen maken

Doelen
Formuleren van onderzoeksvragen
Probeerantwoorden geven
Trefwoorden maken
Leerlingen krijgen zicht op de te nemen
vervolgstappen
Maken van de leerovereenkomst.

Inhoud
Het formuleren van onderzoeksvragen
wordt besproken.
Aan de hand van de subthema’s en het
woordveld onderzoeksvragen maken.
Leerlingen vullen per groep het werkblad
“Onderzoeksvragen (brainstormen)” in.
Leerlingen vullen per groep de kaart
“Onderzoeksvragen” in.

Voorbereiding:
Kopiëren werkblad “Onderzoeksvragen
(brainstormen)”.
Kopiëren werkblad “Onderzoeksvragen”.
Oriënteren op het maken van
onderzoeksvragen

_______________________________________

Achtergrondinformatie.
Het doen van onderzoek door leerlingen op het
internet begint bij het stellen van één of
meerdere werkbare vragen. Onder andere uit
onderzoek van dr. E. Kuiper blijkt dat dat voor
leerlingen een lastige opgave is en dat het voor
leerkrachten niet zelden een moeilijke opgave is
leerlingen hierbij goed te ondersteunen.
Een goede vraag moet in elk geval voldoen aan
de volgende criteria:
a. Het antwoord op de vraag mag nog niet
bekend zijn.
b. De vraag moet helder en niet voor meerdere
uitleg vatbaar zijn.
c. Het antwoord moet te vinden zijn.
d. De vraag moet voor kinderen relevant zijn.
e. Een vraag moet niet te “smal” zijn: (Wat is de
hoofdstad van Indonesië?), maar ook niet te
“ruim” (Wat eten de dieren in Indonesië?).
De criteria a t/m d spreken grotendeels voor
zich. Het lastigste punt in deze les is wat
genoemd is onder punt e. Kinderen hebben vaak
de neiging smalle vragen (vragen waarop een
kort antwoord mogelijk is) te formuleren. (Hoe
heet de president van Indonesië? Welke eiland
is het grootst?) Het zal de kinderen duidelijk
moeten worden dat een onderzoeksvraag
ruimer dient te zijn. Ze hebben immers iets aan
anderen te vertellen. Dat ruimer maken van een
vraag is niet altijd eenvoudig, niet voor de
leerling en ook niet altijd voor de leerkracht.
Overigens is het natuurlijk wel zo dat “smallere”
vragen impliciet deel uit maken van zo’n
ruimere onderzoeksvraag.
Het blijkt dat vooral het stellen van
hypothetische vragen lastig is. Overwogen kan

Leren Onderzoeken – Webgeletterdheid in daltononderwijs

40

worden deze buiten beschouwing te laten.

Een nadeel van de werkwijze van Suchman is
dat deze beter is uit te voeren naarmate er
meer bij de leerlingen over het thema bekend is.
Het is een belangrijke taak van de leerkracht
zodanig hulp te bieden bij het stellen van de
vragen dat leerlingen min of meer ongemerkt
geleid worden naar :
a. relevante deelaspecten binnen hun thema
waarvan zij daarvoor nog geen weet hadden ;
b. het formuleren van bruikbare
onderzoeksvragen hierover.
Strategie van Suchman.
In zijn “Suchman Inquiry Model” heeft filosoof
Suchman beschreven hoe kinderen onderzoek
kunnen doen. Hij onderscheidt een aantal
verschillende soorten vragen:
1.Vragen naar de aard van een object.
Wie, wat en welk?
Wat is een vulkaan? Welke grote eilanden
behoren tot Indonesië?

2. Vragen naar gebeurtenissen
Wat gebeurde er precies? Hoe gebeurde
dat?
Wat is er gebeurd tijdens de politionele
acties?
3. Vragen naar omstandigheden.
Waar gebeurde het? Wanneer gebeurde
het? Hoelang duurde het? Hoe ver is het?
Wanneer barstte de vulkaan uit?
4. Hypothetische vragen
Gebeurt er…? Betekent dat….? wat zou er
gebeuren als…?
Wat zou er gebeuren als kinderarbeid
afgeschaft zou worden?

Kinderen zullen ervaren dat een
onderzoeksvraag weer nieuwe vragen kan
oproepen. Zij zullen samen met hun leerkracht
moeten bepalen of bij een groot aantal vragen
er een voor hen onhaalbare situatie ontstaat.
Mocht dat zo zijn, dan is het zaak een
gemotiveerde schifting aan te brengen of
prioriteitenlijst te maken. Deze schifting wordt
zo veel mogelijk door de leerlingen gemaakt,
mits goed beargumenteerd.
Het formuleren van goede onderzoeksvragen is
essentieel voor het verloop van het project en
het verdient aanbeveling hier voldoende tijd
voor uit te trekken. Het gevaar voor onderschatting ligt op de loer.
Vanwege de complexiteit gaan we uit van het
opdelen van de les in twee, mogelijk drie
sessies. Met name minder ervaren leerlingen en
leerkrachten zullen daar baat bij hebben. De
leerkracht zal de leerlingen namelijk intensief
moeten begeleiden bij het formuleren van de
vragen en het is waarschijnlijk dat het aan tijd
zal ontbreken dit in slechts één les gedegen te
doen.

Les.
We gebruiken de powerpointpresentatie
“onderzoeksvragen”.
Tijdens de presentatie komen de eisen die we
stellen aan goede onderzoeksvragen en de
verschillende soorten vragen aan de orde, zoals
hier boven beschreven.
Daarna proberen we te smalle vragen ruimer te
maken. In de les hanteren we “dunne” en
“dikke” vragen.
We laten een dia zien met daarop een aantal zg.
vragen over een tsunami:
-Hoe hoog kwam het water?
-Hoe ver kwam het water?
-Wanneer stroomde het water weer terug?
-Waren de gebouwen sterk genoeg.
-Zijn er veel mensen verdronken?
-Zijn er veel dieren verdronken?
-Werd het water vervuild?
-enz. enz.
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We vragen dan of deze vragen voldoen aan de
eisen die we stellen aan een onderzoeksvraag.
Het antwoord is uiteraard negatief; ze zijn te
“dun”.
Dan vragen we hoe we deze vragen kunnen
“samenvatten” tot een heuse onderzoeksvraag
en komen tot de conclusie dat alle vragen
draaien om de gevolgen van een tsunami.

De leerlingen krijgen de opdracht de vragen die
handelen over de gevolgen van de tsunami eruit
te filteren en te noteren. Desgewenst wordt
deze opdracht als groepsopdracht aangeboden.
Naderhand worden de uitkomsten besproken.
De leerlingen gaan nu zelf vragen formuleren.
De eerder gemaakte mindmap dient hierbij als
hulpmiddel.

In het voorbeeld hier boven hebben alle vragen
één grootste gemene deler. Wanneer leerlingen
zelf een aantal vragen over een onderwerp
formuleren, zal dat waarschijnlijk niet zo zijn en
zullen de vragen die leerlingen gesteld hebben
gerubriceerd moeten worden.

De werkwijze is als volgt:
1. De leerlingen noteren hun vragen op het

We doen een tweede oefening en tonen een dia
met onderstaande vragen:
-Hoe hoog kwam het water?
-Hoe ver kwam het water?
-Wat is een tsunami?
-Wanneer stroomde het water weer terug?
-Waren de gebouwen sterk genoeg?
-Hoe ontstaat een tsunami?
-Zijn er veel mensen verdronken?
-Welke landen hebben geholpen bij na de
tsunami?
-Is de tsunami voorspeld?
-Was er nog elektriciteit na de tsunami?
-Hoe snel stroomde het water?
-Zijn er veel dieren verdronken?
-Kan een tsunami ook in de Noordzee ontstaan?
-Werd het water vervuild?
-Hoe is de tsunami ontstaan?
-Hoe kunnen we een tsunami voorkomen?
-Waren er veel daklozen?
-Waar moesten de daklozen slapen?
-Kan het weer gebeuren?

werkblad “Onderzoeksvragen
(brainstormen)” . De leerkracht zal binnen de
beschikbare tijd van de les zo veel mogelijk
groepen begeleiden met het formuleren van
de vragen en het leiden van de leerlingen
naar relevante onderwerpen. Niet alle
groepen kunnen in deze les effectief begeleid
worden.
2. Aan het eind van deze les neemt de
leerkracht de werkbladen in.
3. De leerkracht bestudeert de geformuleerde
vragen en bereidt de gesprekken die hij met

Leren Onderzoeken – Webgeletterdheid in daltononderwijs

42

de groepen zal hebben voor.
4. In een tweede les worden in overleg met de
leerkracht de definitieve onderzoeksvragen
geformuleerd op het werkblad
“Onderzoeksvragen maken”
5. Omdat de leerkracht niet alle groepen
tegelijk kan begeleiden, zouden de groepen
vooraf, op een klassikaal moment, door
interactie met de leerkracht en

medeleerlingen op het goede spoor gezet
kunnen worden. Daarmee wordt meteen de
strategie voor het formuleren van
onderzoeksvragen herhaald. Een bijkomend
voordeel is dat groepen van elkaar te weten
komen waarmee zij bezig willen gaan.
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Zoeken op internet
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Achtergrond.
“The challenge for education is to teach children
the competencies necessary for using the Web
critically. (Kuiper, 2007)
De omvang en de actualiteit van het internet
impliceren dat leerlingen de beschikking hebben
over een enorme hoeveelheid informatie. Juist
vanwege deze grote hoeveelheid beschikbare
informatie, zullen leerlingen over goede
zoekvaardigheden moeten beschikken.
Bovendien zullen ze ook precies moeten weten
waarnaar ze zoeken. Slechts een deel van de
informatie is bruikbaar, een ander deel is niet
te gebruiken, onjuist of zelfs schadelijk.
Leerlingen zullen met deze schaduwzijde van
het internet geconfronteerd moeten worden en
ermee leren omgaan.
Wanneer kinderen op zoek zijn naar informatie
op het internet, dan is voor hen planmatig
zoeken geen vanzelfsprekendheid. Veelal
bestaat de neiging een URL in te tikken van een
reeds bekende site. Het komt zelfs voor dat
kinderen die een zoekmachine gebruiken – dit is
vrijwel in alle gevallen Google- hun vraag
aanpassen wanneer de gevonden websites niet
het goede antwoord bieden. Dat deze websites
het antwoord niet bevatten is overigens nog

maar de vraag; kinderen beslissen heel snel of
een website wel of geen relevante informatie
bevat. Ze zoeken met name bovenaan de pagina
en zijn vaak op zoek naar letterlijke zinnen .
Onnodig lezen van teksten vormt ook een
gevaar. Om te voorkomen dat leerlingen hun
tijd verspillen en mogelijk gefrustreerd raken,
zullen zij zich steeds de vraag moeten stellen:
waarom lees ik deze internettekst? Houdt wat ik
lees nog wel voldoende verband met de
onderzoeksvraag? Ze moeten de vaardigheid
ontwikkelen teksten te “scannen” op
sleutelwoorden of -zinnen en alleen passages
die relevant zijn met volle aandacht te lezen.
Het belang van het scannen van teksten begint
al op het moment dat een zoekmachine de
zoekresultaten presenteert. Kinderen,
voornamelijk jongens, die een zoekmachine
gebruiken, gunnen zichzelf weinig tijd dit goed
te doen. Wanneer de zoekmachine de
resultaten weergeeft, wordt zelden de
informatie die onder de titel wordt
weergegeven op relevantie gecontroleerd.
Kinderen zullen tot het inzicht moeten komen
dat de tijd die gepaard gaat met het scannen
van de zoekresultaten een goede investering
kan zijn.
Op grond van onderzoek kunnen we ervan
uitgaan dat het lezen van een internettekst een
groter beroep doet op leesvaardigheden dan
het lezen van gedrukte teksten.
Dat wordt veroorzaakt door:
-de hoeveelheid niet-tekstuele elementen zoals
foto’s en films.
-de mogelijkheden voor interactiviteit
- Het niet-lineaire karakter van websites, dat
een beroep doet op het associatief vermogen
van de leerling.
- de grotere kans dan in geschreven teksten op
achterliggende motieven. In dit verband
hiermee zou ook genoemd kunnen worden dat
gehanteerde bronnen en de achtergrond van
de auteur vaak onvermeld blijven.
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Met links moet “voorzichtig” worden omgegaan.
In feite vormen zij voortdurend
beslismomenten. Een verkeerde beslissing kan
leiden tot frustratie en verspilling van tijd.
Het visuele karakter van het internet maakt het
voor leerlingen noodzakelijk ook de visuele
informatie te “lezen” en te beoordelen op
functionaliteit en relevantie. We zullen er
rekening mee moeten houden dat ‘lezen’ en
begrijpen van afbeeldingen (ook wel aangeduid
als visual literacy) een proces is waarin kennis
en ervaring een rol spelen. Oog krijgen voor de
mogelijkheid van manipulatie van beeldmate

riaal is een ander element van visual literacy.
De lessen die volgen, behandelen
achtereenvolgens:
Het gebruik van een zoekmachine.
Andere zoekstrategieën: URL intikken, portals
en kinderzoekmachines.
Het beoordelen van websites.
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Les 5 - Zoeken met een zoekmachine
Doelen:
Leerlingen bewust maken van het belang van
effectief zoeken.
Effectief leren om gaan met een
zoekmachine.
Zoektermen leren formuleren.
Geavanceerd leren zoeken.
Effectief lezen van internetteksten

Lesinhoud:
Herhalen van het geleerde in de vorige les
Bespreken diverse geavanceerde zoekopties
Leerlingen gaan zelf zoeken op het internet
aan de hand van de geformuleerde
zoektermen.
Nabespreking

Voorbereiding:
Kopiëren werkblad “Zoeken met
zoekmachines”
Kinderen zoeken doorgaans ineffectief.
Tijdens deze les zullen kinderen er zich
bewust van moeten worden dat het beter
kan. Om dit te bereiken zal een aantal
zoekopdrachten besproken moeten worden
die aantonen dat het daadwerkelijk anders
en beter kan. Met het oog op het steeds
veranderende web en het feit dat
geavanceerd zoeken niet per definitie betere
resultaten geeft, zal de leerkracht op zijn
minst moet verifiëren of onderstaande
zoekopdrachten nog steeds tot een gewenst
effect leiden.

Achtergrond: beoordelen en lezen van
zoekresultaten.
Internetleesvaardigheden krijgen op de
basisschool op dit moment nog weinig
aandacht, terwijl effectief lezen tijdens een
speurtocht op het internet essentieel is.

Wanneer een zoekmachine de resultaten van
een zoekopdracht weergeeft, lezen kinderen in
de meeste gevallen alleen de bovenste regel
van de resultaten. Een gemiste kans, want ook
de regels daar onder kunnen waardevol zijn bij
het beoordelen of een site bruikbare informatie
bevat of niet. Denk daarbij o.a. aan het
taalgebruik.
Vergelijk onderstaande zoekresultaten voor het
trefwoord broeikaseffect
Zoek-resultaten
Welkom op deze site over het broeikaseffect.
Op deze website vind je onder andere wat het
broeikaseffect inhoudt, wat broeikasgassen
zijn, wat het versterkt ...
www.netwijs.nl/resultaten.asp?search=broeikas
effect - 33k

KNMI Klimaatverandering en Broeikaseffect
Klimaatverandering en Broeikaseffect. Naar
menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een
stabiele factor. Toch blijken er allerlei
klimaatvariaties op te ...
www.knmi.nl/klimaatverandering_en_broeikasef
fect/ - 15k -

In les 7 die gaat over het beoordelen en de
betrouwbaarheid van websites leren we dat
ook de herkomst van de site een aanwijzing kan
zijn voor de bruikbaarheid.
De meeste zoekopdrachten zullen vele treffers
opleveren. Het is dan ook onmogelijk alle
teksten grondig te lezen. Een leerling zal steeds
moeten beoordelen of een tekst gescand of
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nauwkeurig gelezen moeten worden. In zijn
algemeenheid kan gesteld worden dat kinderen
deze vaardigheid onvoldoende beheersen. In de
praktijk houdt dat in dat ze veel relevante
informatie missen.
Bovendien zal een leerling goed om moeten
gaan met menu’s en links. Kinderen zijn geneigd
veelvuldig allerlei links aan te klikken, zonder
zich af te vragen of dat wel verstandig is. Elke
link vormt in wezen een beslismoment.
Wanneer te vaak de verkeerde beslissing wordt
genomen, zorgt dat voor onnodig lezen en
wordt frustratie in de hand gewerkt. Het is dus
zaak dat een leerling voordat hij een link volgt
een inschatting probeert te maken van de mate
van succes dat de link kan opleveren
Twee leerlingen zoeken op internet met de
zelf geformuleerde onderzoeksvraag ‘wat is
het verschil tussen gewone eieren en
scharreleieren?’
Via Google vinden ze een mooie, goed
leesbare website waarop onder een eerste
kopje informatie staat over gewone
eieren. Onder een volgend kopje staat
informatie over scharreleieren. Na overleg
besluiten de leerlingen dat ze de website
niet kunnen gebruiken. Op de wat verbaasde
vraag van de onderzoeker waarom ze dat
denken, antwoorden de leerlingen dat er wel
wat op de site staat over gewone eieren en
scharreleieren, maar dat er niet staat wat
het verschil is.
Een tweede voorbeeld: leerlingen zoeken op
internet naar de taal die gesproken wordt op
het eiland Madagascar. Zoeken bij Google
met zoektermen als ‘taal van Madagascar’
blijkt bij de eerste resultaten ook websites
op te leveren die over andere landen gaan
dan Madagascar. Als de leerlingen dat
ontdekken reageren ze verbaasd: ze hadden
verwacht dat Google hun vraag ‘begrijpt’ en
geen websites noemt die niet over
Madagascar gaan.
(Els Kuiper, Kinderen kritische internetgebruiker)

Wanneer een leerling op een link stuit die
bruikbare informatie lijkt te bevatten, dan zal er
grondig gelezen moeten worden. Leerlingen
willen dat wel eens vergeten. Grondig lezen is
iets wat zij eerder met boeken associëren dan
met websites.
Een andere onvolkomenheid van leerlingen is
dat leerlingen onvoldoende verbanden weten te
leggen tussen eenmaal gevonden relevante
teksten, zoals uit de voorbeelden hiernaast zijn
blijkt.
Er zijn verschillende manieren om informatie op
het internet te vinden. De volgende les zullen
we ze met hun voor- en nadelen bespreken.
Vandaag richten we ons op de zoekmachine, in
het bijzonder de bij kinderen populaire Google.
Google is op dit moment veruit de populairste
zoekmachine, ook voor kinderen. Voor hen is
Google bijna een synoniem voor zoeken op het
internet. De fout die zij daarbij maken is dat zij
Google bijna menselijke trekjes toedichten. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit de wijze waarop sommige
kinderen hun vragen aanbieden aan Google: het
intypen van de letterlijke vraag, alsof Google het
wel even voor ze opzoekt. In werkelijkheid is
Google slechts een enorme database van URL’s
en woorden die voorkomen op de pagina’s die
schuil gaan achter die URL’s. De taak van Google
is de opgevraagde woorden, tekstcombinaties
etc. te matchen met de database.
Les
In deze les leren we dat het intypen van slechts
één zoekwoord kan leiden tot een zeer groot
aantal zoekresultaten. Deze conclusie wordt nog
even onder de aandacht gebracht en met bewijs
ondersteund.
Het grote aantal resultaten hoeft niet altijd een
probleem te zijn.
Zoekopdracht 1
We gaan naar Google met de geavanceerde
zoekopties.
Vraag: welk klimaat heeft Jakarta?
De simpele zoekopdracht Jakarta geeft
weliswaar zeer veel treffers, maar meteen de
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eerste, een artikel in Wikipedia, geeft wel
degelijk antwoord op de vraag.
Zoekopdracht 2
We maken het moeilijker. We willen weten of
we in Jakarta smog kunnen verwachten.
We gaan zoeken op jakarta
De pagina in Wikipedia noemt het niet. Wat nu?
Om betere zoekresultaten te krijgen, is het zaak
gerichter te gaan zoeken. Bij het geavanceerd
zoeken bij Google is dit voor kinderen met de
geavanceerde zoekfuncties eenvoudig te doen.
Zo kan bijvoorbeeld worden geselecteerd op:
-alle woorden
-exacte woordcombinatie
-met een van deze woorden
-zonder deze woorden
-taal
-URL
Desgewenst kan ook nog zoeken in de titel en
op bestandsformaat genoemd worden.

Om snel te zien of een trefwoord voor komt op
een webpagina, kunnen we de browser laten
zoeken. Het snelst gaat dit met sneltoetsen:
Internet Explorer  Ctrl + f
Firefox  Ctrl + f of /
Wie veel op het internet surft zal gemerkt
hebben dat de terugknop niet altijd werkt. De
weg terug naar eerder bezochte webpagina’s
loopt dood met het gevolg dat er extra
handelingen verricht moeten worden om de
pagina’s terug te vinden. Dat is een goede
reden om pagina’s zoveel mogelijk in aparte
tabs te openen (Zowel in Internet Explorer 7
en Firefox met de sneltoetsen Ctrl + t te
activeren) Om een link in een aparte tab te
openen moet bij het klikken op de link de
shifttoets ingedrukt worden.

We gaan verfijnen: Jakarta smog
Dit blijkt voldoende om antwoord op de vraag te
kunnen geven.

Zoekopdracht 3
We zoeken nu op kinderarbeid en zien dat het
aantal resultaten de half miljoen nadert. We
moedigen de leerlingen aan te lezen wat ze in
hun scherm zien staan; niet alleen de kop, maar
ook wat er onder staat.
Poging 2: zoeken op Indonesië kinderarbeid.
Het aantal resultaten is nu teruggebracht tot
ruim 50.000. Bovendien lijken de resultaten
beter.
We kunnen ervan uitgaan dat wanneer een
woord in een URL voor komt, dat de inhoud van
de pagina nauw samenhangt met dat woord.
We gaan daarom zoeken in de URL én in de
tekst.
Dit gaat goed met een andere zoekmachine:
altavista (www.altavista,nl) We gebruiken
hiervoor de geavanceerde zoekopties. In de
tekst zoeken we naar kinderarbeid en in de URL
naar indonesie . Dit brengt het aantal treffers
zeer drastisch terug, in ons geval tot 29.Dit getal
kan verder worden teruggebracht door
woorden uit te sluiten. Dit is in Google en
Altavista mogelijk met de geavanceerde
zoekopties.
Zoekopdracht 4
We zijn geïnteresseerd in de namen van de
grootste eilanden van Indonesië.
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We laten de leerlingen zich voorstellen dat zij
een site maken over Indonesië en dat ze de
namen van de grootste eilanden daarin willen
noemen. Hoe zouden ze dat doen?
Opdracht: Iedereen maakt op een kladblaadje
die zin. De namen van die eilanden hoeven
natuurlijk niet te kloppen en zouden zelfs
weggelaten kunnen worden.
Aannemelijk is dat meerdere kinderen een zin
gemaakt hebben die "grootste eilanden van
Indonesië" of “grootste eilanden in Indonesië”
bevat.
Er volgt een klassengesprek over hoe te zoeken
naar deze informatie. Hierbij proberen we de
leerlingen te “sturen” naar het invoeren van de
exacte woordcombinatie: "grootste eilanden
van indonesie", “grootste eilanden in indonesië”
of desnoods “grootste eilanden”
Dit levert een aantal goede treffers op.

De leerlingen worden gestimuleerd tot
nadenken en de antwoorden met zo weinig
mogelijk pogingen te vinden. Voor elke vraag
Leerlingen die het interessant vinden kunnen
bij Google goed zien hoe de zoekopties
worden “vertaald” naar booleaanse
zoekoperatoren. Dit is te zien in de zoekregel.
krijgt een groep een werkblad. Op zo’n werkblad
staan 8 kaartjes waarop de zoektermen ingevuld
moeten worden. Wanneer voor het vinden van
een antwoord maximaal 3 pogingen nodig zijn,
verdient de groep een groene kaart. Zijn er
meer pogingen nodig, dan volgen respectievelijk
een gele, oranje of rode kaart.
De gebruikte zoekstrategieën worden achteraf
besproken.

De leerlingen krijgen nu een aantal eenvoudige
zoekopdrachten die aansluiten bij het
onderwerp. (bijv. Hoe groot is een
Komodovaraan? Noem drie bedreigde dieren
die voor komen in Indonesië etc.
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Les 6 – Zoeken op internet
Doelen
Leerlingen leren dat er verschillende
zoekstrategieën zijn.
Leerlingen gebruiken diverse strategieën bij
het zoeken op internet
Leerlingen maken een keuze uit de
verschillende zoekstrategieën en kunnen die
beargumenteren.

Lesinhoud.
De leerkracht biedt verschillende
zoekstrategieën aan en bespreekt de vooren nadelen van deze strategieën. (zie
volgende bladzijde).
De leerlingen gaan daadwerkelijk op zoek
naar een antwoord op een vraag en vullen
daarbij onderzoekskaart 1 in.
Als hulpmiddel wordt de zoekcirkel gebruikt.
Zie ook de bijlage.
Bij het zoeken hebben de leerlingen elk een
eigen rol.

Voorbereiding:
Kopiëren “Onderzoekskaart 1”
Kopiëren “Zoekcirkel”.
Eventueel kopiëren kaartjes taakverdeling.

Kinderen hebben, wanneer zij op zoek zijn naar
informatie, de neiging direct naar Google te
gaan. Je zou je kunnen afvragen of dat wenselijk
is. Er zijn immers alternatieve zoekstrategieën.
De URL kan worden gegokt, er kan van een
portal gebruik worden gemaakt en naast Google
bestaan er andere zoekmachines. Een aantal is
speciaal voor kinderen gemaakt: www.
meestersipke.nl, www.netwijs.nl en
www.davindi.nl . Deze maken gebruik van
kleinere databases en verwijzen naar sites die
voor kinderen geschikt zijn. Een nadeel van
Netwijs is dat er slechts één zoekterm kan
worden ingetypt. Meester Sipke en Davindi
hebben dat nadeel niet. Deze les gaat over
zoekstrategieën en hun voor- en nadelen.
Zoekstrategieën
Globaal zijn er vier verschillende zoekstrategieën aan te wijzen:
1.
2.
3.
4.

Intypen van de URL.
Startpagina/portal gebruiken.
Zoekmachine gebruiken.
Zoekmachines die voor kinderen zijn bedoeld
gebruiken.

Alle hebben ze hun voor- en nadelen.

1. Direct intypen van de URL:
_______________________________________

+ makkelijk
+ snel

- Je moet het adres weten of gokken.
- Je moet precies weten waar je moet zijn.

Achtergrond
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2. Startpagina’s/portals:
+ handig als je algemene informatie zoekt over
een onderwerp: per onderwerp heb je meteen
een aantal sites bij elkaar.
+ je kunt op een startpagina ‘bladeren’.
- het is moeilijk om er een precies antwoord te
vinden op een vraag.
- op startpagina’s die niet speciaal voor kinderen
zijn, staan veel internetsites die te moeilijk zijn
en daarom niet goed te gebruiken.

3. Zoekmachines:

hebben, en over onderwerpen die erg
specifiek zijn.
- je kunt soms maar een zoekwoord gebruiken

Les
We komen kort terug op wat tijdens de vorige
les is besproken. Denk hierbij aan het gemak
van een zoekmachine, aan het gevaar voor het
vinden van een overdaad aan informatie en het
gebruik van zoekoperatoren.
Vervolgens bespreken we verschillende andere
mogelijkheden om informatie te vinden, te
weten:
- het intypen van de URL,
-het gebruiken van een portal
-het gebruiken van een (kinder-)zoekmachine.

+ Je krijgt snel veel informatie
Voor- en nadelen worden besproken.
+ handig als je goede zoekwoorden kunt
bedenken
- Je krijgt vaak veel te veel informatie

De zoekcirkel.
De zoekcirkel is een stappenplan dat leerlingen

- Je krijgt vaak informatie die je niet kunt
gebruiken (te moeilijk of het biedt niet wat je
zoekt.)
- Je moet goede trefwoorden kunnen bedenken
- Je moet met zoekmachines kunnen omgaan.

4. Kinderzoekmachines:
+ Meestal vind een kinderzoekmachine
alleen sites die voor kinderen geschikt zijn.
+ er is goede informatie te vinden over
onderwerpen die schoolvakken of met
onderwerpen voor werkstukken of
spreekbeurten te maken hebben.
+ het is overzichtelijk, omdat je niet zo heel
veel internetpagina’s per onderwerp vindt.
- er is niet zo veel informatie over onderwerpen
die niet met schoolvakken te maken

kan helpen bij het zoeken naar het antwoord op
hun onderzoeksvraag. Het wordt besproken
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nadat de verschillende zoekstrategieën
besproken zijn.
De stappen van de zoekcirkel:
1. Schrijf de eerste vraag op.
2. Schrijf op wat het antwoord zou kunnen zijn.
3. Bedenk hoe en waar je gaat zoeken.
4. Ga zoeken.
5. Beoordeel en selecteer de informatie.
6. Kijk of je genoeg info hebt.
Als er genoeg informatie is, kan de vraag
beantwoord worden. Mocht dat niet het geval
zijn, dan moet terug worden gegaan naar stap 3.
Het beoordelen van informatie op betrouwbaarheid komt deze in les nog niet aan de orde

Vooral wanneer de leerlingen er ervaring mee
hebben, zou overwogen kunnen worden taken
te gaan verdelen:
-voorzitter : De voorzitter houdt zicht op het
proces. Hij controleert of de
stappen van de zoekcirkel gevold
worden.
-notulist :

De notulist beschrijft het proces
door het werkblad “Zoeken op
internet” in te vullen.

-onderzoeker: Dat zijn de leerlingen die
daadwerkelijk gaan zoeken.

Nadat de stappen zijn besproken, volgt de
opdracht: ga op zoek naar het antwoord op een
eigen onderzoeksvraag .
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De leerlingen krijgen een kaartje waarop hun rol
kort is beschreven.
Doel van het toewijzen van de verschillende
taken is dat de leerlingen min of meer
gedwongen worden over het zoekproces na te
denken.
Om het te hard van stapel lopen nog meer te
remmen, kan er voor worden gekozen af te
spreken dat niemand van een groep plaats
neemt achter de computer voordat fase 4 van
de zoekcirkel “Ga zoeken” is bereikt.

Werkblad “Zoeken op internet”
Dit werkblad krijgen de leerlingen nadat de
verschillende zoekstrategieën besproken zijn.
Bij het invullen gaan de leerlingen:
1. een onderzoeksvraag formuleren;
2. een probeerantwoord geven;
3. de notulist beschrijft het proces, waaronder
de gekozen strategieën;
4. een (voorlopig) antwoord geven.
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Beoordelen van websites
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Les 7: Beoordelen van websites
Doelen:

Les.
Leerlingen leren de mate van
betrouwbaarheid te beoordelen.
Leerlingen leren dat niet iedereen de
intentie heeft correcte informatie te geven.
Leerlingen leren dat het belangrijk is de
informatie op webpagina’s te controleren.
Leerlingen leren te beoordelen in hoeverre
een site bruikbaar is.

Voorbereiding:
Kopiëren van het werkblad “Het beoordelen
van webpagina’s”
Kopiëren van twee leesteksten (zie volgende
pagina)
Beschikbaarheid van webpagina’s
controleren

Inhoud:
Er worden twee leesteksten gelezen waarvan
de leerlingen de herkomst moeten
achterhalen.
Besproken worden de verschillende soorten
websites. Wie heeft ‘m gemaakt? Wat
beoogt de website en welke functie hebben
de plaatjes en foto’s?
Het werkblad “Het beoordelen van
webpagina’s” wordt gemaakt
De leerlingen moeten de informatie van een
fictieve “website” controleren en waar nodig
corrigeren

Hoewel kinderen wel het besef hebben dat niet alles
wat zij op het internet tegenkomen feitelijk juist
hoeft te zijn, blijkt dat zij desondanks pagina’s te
veel als gelijkwaardig beschouwen; met eventuele
onbetrouwbaarheid wordt onvoldoende rekening
gehouden. Er is in de meeste gevallen geen besef
van wat de maker van de website beoogt. Daarin
schuilt het gevaar dat kinderen gekleurde en onjuiste
informatie zien als feiten. In deze les proberen we
kinderen te leren een internetsite beter te
beoordelen. Daarbij letten we met name op de
relatie tussen wat een website beoogt en de inhoud
ervan.

We confronteren de kinderen met twee teksten
over de jacht zonder daarbij in eerste instantie de
bron te noemen. (Zie volgende pagina.) Het
onderwerp heeft dan wel niet te maken met ons
thema, maar illustreert wel erg duidelijk hoe
subjectief webpagina’s kunnen zijn.
De eerste tekst is afkomstig van de website van de
dierenbescherming
(http://www.dierenbescherming.nl/nieuws/print.ph
p?afdid=&gid=5&id=1149&pg=&pid=7&sid=9&vid=)
Een andere tekst is te vinden op een website die
gaat over wildrecepten
(http://www.wildpromotie.nl/jachtjagerwild.htm)
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Morgen begint het doden van zo’n 2 miljoen dieren –
voor de lol
14-10-2005
Morgen, 15 oktober, is de traditionele start van het
jachtseizoen, dat duurt tot half januari. In deze periode
mag er gejaagd worden op konijn, haas, fazant,
houtduif en wilde eend. Volgens een voorzichtige
schatting worden er daarbij zo'n twee miljoen dieren
gedood! Niet omdat dit nuttig is, niet omdat daar
fatsoenlijke menselijke belangen tegenover staan. Ook
niet omdat het niet anders kan. Nee, puur omdat er
mensen zijn in de land die het voor het plezier
doodschieten van dieren als hobby hebben.
In het kader van natuurbeheer (‘beheerjacht’) worden
door diezelfde jagers, maar nu onder de verhullende
naam ‘wildbeheerder’, landelijk nog eens vele
duizenden zwijnen en reeën gedood zonder dat dit
eigenlijk nodig is. De grens met plezierjacht is bij dit
‘beheer’ nauwelijks nog te trekken. Ook tienduizenden
andere dieren, zoals ganzen, zwanen, vossen,
damherten, kraaien en talloze andere vogels worden
slachtoffer van (te) intensieve schadebestrijding die
door de jager (of 'wildbeheerder’) met alle liefde,
plezier en het nodige fanatisme wordt uitgevoerd.
De jagers zelf proberen hun ‘deskundige’ en
‘onmisbare’ rol als wildbeheerder te benadrukken om
de aandacht af te leiden van de plezierjacht. Laat u
echter niet misleiden: het grootste aantal dieren dat in
Nederland geschoten wordt (ruim 90 procent) wordt
slachtoffer van volstrekt zinloze, overbodige en wrede
plezierjacht! Het is rond het begin van het jachtseizoen
dat de zogenaamde ‘wildbeheerder’ zijn masker laat
vallen en zijn ware aard toont, namelijk die van een
ordinaire plezierjager die doodt voor zijn of haar eigen
gerief.
Plezierjacht is niet van deze tijd en past niet bij de
manier waarop we in Nederland om willen, kunnen en
moeten gaan met de dieren in onze natuur. De
Dierenbescherming was, is en blijft dan ook tegen deze
verwerpelijke hobby en zal zich blijven inspannen om
deze primitieve, grootschalige en bovenal wrede
praktijken te beëindigen. Binnenkort kunt u actie van
ons verwachten

Wild op tafel, ja graag!
Wild eten betekent dat er gejaagd moet worden.
Zonder jacht komt er geen wild op tafel. Een waarheid
als een edelhert, die echter niet door iedereen wordt
begrepen. Natuurlijk begrijpen ze het wel, ze eten het
ook, maar soms is het niet politiek correct om iets te
begrijpen. Intussen neemt de belangstelling voor wild
op de dis sterk toe. Steeds meer consumenten geven de
voorkeur aan een stukje puur scharrelvlees uit de vrije
natuur boven een kweekproduct uit de dierhouderij. De
diverse vleescrises uit het nabije verleden hebben die
voorkeur alleen maar versterkt.
Bovendien past wild eten volledig in de huidige vraag
naar op biologisch verantwoorde wijze ontstaan
voedsel, dat tevens licht verteerbaar moet zijn. We
nemen de term “voedselveiligheid” niet dagelijks in de
mond, maar houden ons er wel mee bezig. Albert Heijn
en de andere grootgrutters snappen dat; in hun
schappen liggen steeds meer biologisch dynamische
producten. Het is handel, er is geld mee te verdienen.
Wild is een op en top scharrelproduct. Het heeft
voldoende beweging gehad, en altijd zijn eigen voedsel
kunnen zoeken en eten. Wat niet goed is, wordt niet
gegeten; het dier selecteert het zelf. Door de beweging
die het heeft gehad, is het vlees goed do
orbloed. Dat bevordert de eigenheid van de smaak: een
plezierige “bijwerking” van een goede doorbloeding.
(…)
Dit maakt jagers tot eersteklas mazzelkonten. Zij komen
thuis met zelf geschoten, vers wild. Mooier kan het niet.
Ze maken het zelf panklaar, of vragen de poelier om dit
te doen. In veel jagersgezinnen wordt wild met liefde en
toewijding bereid en opgepeuzeld. Vrienden en familie
aan tafel uitgenodigd. De botjes afgekloven. Een flesje
wijn geopend en gesavoureerd. Zo is de cirkel gesloten.
Wild verdient het om niet alleen met respect, maar ook
met een zorgvuldige opeenvolging van handelingen te
worden omringd, alvorens het op het bord verschijnt.
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We vragen de kinderen of ze een idee hebben wie de
makers van deze teksten zouden kunnen zijn. Om
het antwoord te geven, zullen we de websites in
kwestie bezoeken.
We bekijken de websites wat nauwkeuriger en
proberen gezamenlijk een aantal vragen te
beantwoorden.

Belangrijk is te weten van wie de sites zijn en met
welk doel deze gemaakt zijn. We bekijken ook de
foto’s en bespreken de functie ervan.
Duidelijk zal moeten worden dat informatie op een
website niet per definitie juiste informatie is. Zo zal
een reisbureau een reisbestemming vaak mooier
voorstellen dan ze is. Er moet immers iets verkocht
worden. In zijn algemeenheid zou gezegd kunnen
worden dat tegenover elke website waarmee geld
verdiend moet worden, een stevige dosis gezond
wantrouwen niet misplaatst is. Hetzelfde geldt voor
fansites, sites van belangenbehartigers en websites
voor werkstukken en spreekbeurten.

Over Wikipedia zijn de meningen verdeeld. Voor de
één is het een geweldige open content encyclopedie
en voor de ander een onbetrouwbare verzameling
van meningen.
Desgewenst wordt nog kort een aantal “verdachte”
sites bekeken en het doel ervan besproken.
Dan gaan we terug naar ons eigen thema en
bezoeken we een website en beoordelen deze
gezamenlijk.
Daarbij maken de leerlingen kennis met de
zogenaamde 3 W’s:
1. Wie?
Van wie is de site?
2. Waarom?
Met welk doel is de website gemaakt?
Willen de makers je informeren, op andere
gedachten brengen, ontspannen of willen ze iets aan
je verkopen?
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3. Welke functies hebben de plaatjes ?

Dan zijn er nog de drie B’s
1. Is de website te begrijpen?
2. Is de website betrouwbaar?
3. Is de website bruikbaar?

Dan volgen er nog twee opdrachten.
Opdracht 1
De leerlingen kiezen een webpagina die ze willen
gebruiken en beoordelen deze samen met hun
groepsleden aan de hand van de 3 W’s en de 3 B’s. Het
werkblad “Het beoordelen van webpagina’s wordt
ingevuld.

Opdracht 2
Bij de laatste opdracht die eventueel op een later
moment wordt gemaakt, maken de leerlingen kennis
met de website “Indonesie.nep”. Een pagina van deze
fictieve site wordt op papier aangeboden. De tekst staat
vol met onzin en een aantal van de foto's passen niet bij
de tekst. De leerlingen krijgen de opdracht de
informatie op de “webpagina” te verifiëren en
eventueel aangetroffen onwaarheden te corrigeren.
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Bijlagen
(met dank aan Yvonne van Rijk en Els Kuiper)
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LEEROVEREENKOMST INDONESIË
Periode: 12 september – 14 november
Groepsleden

1.

3.

2.

4.

5.

Ons deelthema is ________________________

Taakverdeling
Voorzitter
Notulist
Planner
Webmaster
Elobeheerder

Iedere deelnemer belooft:
- zich goed in te zetten voor een goed en mooi eindresultaat;
-zich aan de afgesproken planning te houden.
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De belangrijkste vragen waarop we antwoord willen geven zijn:

1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________

Dit gaan wij maken (Je hebt tijd tot 1 november om dat te bedenken):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________

Naam en handtekening groepsleden:
____________________________

_______________________

____________________________

_______________________

____________________________

_______________________

____________________________

_______________________

____________________________

_______________________

Handtekening meneer/juf: ___________________________
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Onderzoeksvragen (brainstormen)
Namen: 1. _________________________ 2.__________________________
3. _________________________ 4. _________________________

Thema en deelthema’s
Thema: _____________________________________
Deelthema _____________________________________________________________________________

Brainstorm
Deze vragen komen in ons op.
1.______________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________________

6.______________________________________________________________________________________

7.______________________________________________________________________________________

8.______________________________________________________________________________________
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Onderzoeksvragen
Namen: 1. ________________________ 2.__________________________
3. ________________________ 4. _________________________

Thema en deelthema’s
Thema: _____________________________________
Deelthema __________________________________________________________________________________

Onderzoeksvragen
Vraag 1 : ____________________________________________________________________________________

Probeerantwoord: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Trefwoorden: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Vraag 2 : ___________________________________________________________________________________

Probeerantwoord: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Trefwoorden: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Onderzoeksvragen (vervolg)
Vraag 3 : ____________________________________________________________________________________

Probeerantwoord: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Trefwoorden: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Vraag 4 :____________________________________________________________________________________

Probeerantwoord: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Trefwoorden: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Vraag 5 : ___________________________________________________________________________________

Probeerantwoord: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Trefwoorden: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Zoeken met een zoekmachine
Onderzoeksvraag:

______________________________________________________________

Probeerantwoord

______________________________________________________________

Zoektopties : Met alle woorden: ______________________________________________________________

1

Met de exacte woordcombinatie: __________________________________________________
Met een van deze woorden: ______________________________________________________
Zonder de woorden: ____________________________________________________________
Booleaans: ____________________________________________________________________

Zoektopties :

2

Met alle woorden: ______________________________________________________________
Met de exacte woordcombinatie: __________________________________________________
Met een van deze woorden: ______________________________________________________
Zonder de woorden: ____________________________________________________________
Booleaans: ____________________________________________________________________

Zoektopties :

Met alle woorden: ______________________________________________________________
Met de exacte woordcombinatie: __________________________________________________

3

Met een van deze woorden: ______________________________________________________
Zonder de woorden: ____________________________________________________________
Booleaans: ____________________________________________________________________
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Zoektopties :

4

Met alle woorden: ______________________________________________________________
Met de exacte woordcombinatie: __________________________________________________
Met een van deze woorden: ______________________________________________________
Zonder de woorden: ____________________________________________________________
Booleaans: ____________________________________________________________________

Zoektopties :

5

Met alle woorden: _______________________________________________________________
Met de exacte woordcombinatie: ___________________________________________________
Met een van deze woorden: _______________________________________________________
Zonder de woorden: _____________________________________________________________
Booleaans: _____________________________________________________________________

Zoektopties :

6

Met alle woorden: _______________________________________________________________
Met de exacte woordcombinatie: ___________________________________________________
Met een van deze woorden: _______________________________________________________
Zonder de woorden: _____________________________________________________________
Booleaans: _____________________________________________________________________

Zoektopties :

Met alle woorden: _______________________________________________________________
Met de exacte woordcombinatie: ___________________________________________________

7

Met een van deze woorden: _______________________________________________________
Zonder de woorden: _____________________________________________________________
Booleaans: ___________________________________________________________________
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Voorzitter

Onderzoeker

Samen kies je een onderzoeksvraag.

Samen kies je een onderzoeksvraag.

Jij kijkt of de kinderen die zoeken, zich houden
aan de zoekcirkel. Er mogen geen stappen
worden overgeslagen.

Samen met de andere onderzoeker geef je een
probeerantwoord.
Dan ga je zoeken. Houd je aan de zoekcirkel.

Als je ziet dat het niet goed gaat, dan wijs je ze
daar op.

Achteraf bespreek je samen hoe het gegaan is.

Je bemoeit je niet met het probeerantwoord en
het zoeken.
Zorg er voor dat de computer niet gebruikt
wordt, voordat je bij stap 4 (Ga zoeken) bent.
Bespreek achteraf hoe het gegaan is. Jij leidt het
gesprek.

Notulist

Onderzoeker

Samen kies je een onderzoeksvraag. Schrijf die
vraag op.

Samen kies je een onderzoeksvraag.

De kinderen die zoeken, geven een
probeerantwoord. Schrijf dat op.

Samen met de andere onderzoeker geef je een
probeerantwoord.
Dan ga je zoeken. Houd je aan de zoekcirkel.

Dan houd je bij hoe de kinderen die moeten
zoeken te werk gaan.

Achteraf bespreek je samen hoe het gegaan is.

Dan kijk je hoe ze zoeken. Daarvan maak je een
verslagje. Je gebruik daar bij het werkblad
“Zoeken op internet”
Achteraf bespreek je samen hoe het gegaan is.
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Zoeken op internet
Dit is onze vraag:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Wat zou het antwoord kunnen zijn:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Zo hebben we gezocht:



We hebben deze URL ingetypt: _________________________________

 Die URL was meteen de goede
 We hebben ook één of meerdere verkeerde URL’s ingetypt, namelijk:
1e ______________________________________ 2e _____________________________________
3e ______________________________________ 4e _____________________________________

 We hebben gezocht met deze zoekmachine(s): ________________________________
We hebben deze zoekopdracht(en) gegeven:
1e ________________________________________________
2e ________________________________________________
3e ________________________________________________

 We hebben gezocht via deze startpagina: _________________________________________
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Deze websites hebben we gebruikt:
(schrijf op of de site bruikbare informatie op heeft geleverd)
1e

URL: ________________________________________
Bruikbaar? ____________________________________________________________________________

2e

URL: ________________________________________
Bruikbaar? ____________________________________________________________________________

3e

URL: ________________________________________
Bruikbaar? ____________________________________________________________________________

4e

URL: ________________________________________
Bruikbaar? ____________________________________________________________________________

Ons (voorlopige) antwoord:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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De zoekcirkel

3. Bedenk hoe een waar je
gaat zoeken

2. Schrijf op wat het
antwoord zou kunnen
zijn.

4. Ga zoeken

5. Beoordeel en selecteer
de informatie

1. Schrijf de vraag op.

6. Kijk of je genoeg info

hebt

7. Je hebt niet genoeg info

7. Je hebt genoeg info

8. Beantwoord je vraag.
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Beoordelen van webpagina’s
URL: _________________________________________
Om te kunnen weten of een website te vertrouwen is, moet je op een paar zaken letten:
De drie w’s:

WIE

wie, waarom en welke plaatjes?

is de eigenaar van de website?
Is het een bedrijf, een organisatie (Greenpeace, WNF enz.), een fanclub, of misschien een
vereniging (sportclub bijvoorbeeld)

Waarom

is de website gemaakt, anders gezegd: wat is het doel van de website?
Willen de makers je informeren, op andere gedachten brengen, ontspannen of willen ze iets aan je
verkopen?

WELKE PLAATJES

zijn gebruikt en wat is de functie ervan.

Soms versieren plaatje alleen maar een webpagina. Het kan ook zijn dat een plaatje je
beter wil informeren, maar het is ook mogelijk dat een plaatje expres verkeerd voorstelt.

Bekijk nu de pagina die je hebt uitgezocht.
WIE, WAAROM en WELKE PLAATJES?
Van

wie

is de website? _____________________________________

Waarom

is de website gemaakt? ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Welke

plaatjes zie je en welke functie hebben ze? ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Dan zijn er nog de 3 b’s:

begrijpen, betrouwbaar en bruikbaar

Beoordeel nu de gekozen website

Begrijpen

we de informatie?

 ja, heel goed
 niet alles

 nauwelijks
 nee

Is de website betrouwbaar?
 ja, want _________________________________________________________________________
 nee, want _______________________________________________________________________
 Dat weten we niet, want ___________________________________________________________

Is de website bruikbaar?
 ja, want _________________________________________________________________________
 nee, want _______________________________________________________________________
 Dat weten we niet, want ___________________________________________________________

Ga je nog op andere websites naar informatie zoeken?

 Ja

 Nee

Als je nog verder gaat zoeken, waarom doe je dat dan?
 Ik heb nog te weinig informatie
 Ik wil de informatie die ik al heb controleren
 Beide
 ________________________________________________________________________________
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Tijgers in Indonesië.
In Indonesië kwamen vroeger veel verschillende
tijgers voor. Helaas zijn ze allemaal uitgestorven
op de Sumatraanse tijger (Tigra tigris sumatrae)
na. Het is de enige tijgersoort die geen strepen
heeft. Om te voorkomen dat ook deze prachtige
dieren uitsterven, zijn ze allemaal ondergebracht
in dierentuinen.
De komodovaraan
Dit is een zeer grote (tot 3 meter) hagedissensoort die
onder andere voorkomt op het eiland Komodo. De bek van
het dier bevat tientallen gevaarlijke bacteriën die bij en
beet dodelijk kunnen zijn.
Koralen
Koralen in de wateren rondom Indonesië zijn
prachtig om te zien, maar zijn verder
volstrekt nutteloos. Ze zijn zelfs schadelijk. Op
de koralen groeien namelijk algen die
schadelijke stoffen produceren zoals
kooldioxide, fosfor en stikstof.
De orang oetan
De orang oetan komt voor op de eilanden Flores en
Sumatra. Orang oetan betekent “bosaap”. Ze leven
namelijk in het regenwoud. Dat regenwoud is zo
dichtbegroeid dat de Indonesische regering heeft
besloten veel bomen te kappen. De orang oetans
hebben dan meer ruimte.
Gunung agung
Deze vulkaan is het hoogste punt van Bali.
Balinezen menen dat het het centrum van de
wereld is. Het zou ook een plek zijn waar goden
wonen. Veel Balinezen geloven dat de goden de
vulkaan hebben gemaakt om de mensen en hoe
zij leven goed van boven te kunnen zien. De
mensen hebben de gewoonte om altijd met hun
hoofden in de richting van de berg te slapen.
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Tijgers in Indonesië.
In Indonesië kwamen vroeger veel verschillende tijgers
voor. Helaas zijn ze allemaal uitgestorven op de
Sumatraanse tijger ( Panthera sumatrae) na. Het is de
enige tijgersoort die geen strepen heeft. (onzin)Om te
voorkomen dat ook deze prachtige dieren uitsterven, zijn
ze allemaal ondergebracht in dierentuinen.(onzin)

De komodovaraan

Dit is geen tijger, maar een poema
Dit is een zeer grote (tot 3 meter) hagedissensoort die onder
andere voorkomt op het eiland Komodo. De bek van het dier
bevat tientallen gevaarlijke bacteriën die bij en beet een
dodelijke infectie kunnen veroorzaken. (tekst helemaal correct)
Koralen
Koralen in de wateren rondom Indonesië zijn
prachtig om te zien, maar zijn verder volstrekt
nutteloos. Ze zijn zelfs schadelijk. Op de koralen
groeien namelijk algen die schadelijke stoffen
produceren zoals kooldioxide, fosfor en stikstof.
(Correctie: De algen voegen zuurstof toe en
filteren het water.)

De orang oetan
De orang oetan komt voor op de eilanden Flores
(Borneo) en Sumatra. Orang oetan betekent “bosaap”
(bosmens). Ze leven namelijk in het regenwoud. Dat
regenwoud is zo dichtbegroeid dat de Indonesische
regering heeft besloten veel bomen te kappen. De orang
oetans hebben dan meer ruimte.
Gunung agung
Deze vulkaan is het hoogste punt van Bali. Balinezen
menen dat het het centrum van de wereld is. Het zou
ook een plek zijn waar goden wonen. Veel Balinezen
geloven dat de goden de vulkaan hebben gemaakt
om de mensen en hoe zij leven goed van boven te
kunnen zien. De mensen hebben de gewoonte om
altijd met hun hoofden in de richting van de berg te
slapen. De tekst is correct. Op de foto staat de
Merapi. Op het kaartje is Java afgebeeld.)
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Hoe werken zoekrobots
(bron: www.zoekprof.nl)
Het doorzoeken van het web kan niet live, daar is het web te groot voor en de inhoud te divers. Zoekmachines
vormen het gereedschap om je weg te kunnen vinden. De keuze van het gereedschap, bepaalt voor een deel of je
zoektocht succesvol is. Kennis over zoekmachines kan je helpen een juiste keuze te maken.
Zoekmachines zijn als ijsbergen: maar een klein gedeelte is zichtbaar, en wat er werkelijk toe doet, is voor de
meeste mensen niet waar te nemen.
Wat gebruikers vooral zien van een zoekmachine is de grafische schil, de website waar de zoekopdrachten worden
ingetikt en de resultaten getoond.
Achter de schil zijn er drie belangrijke onderdelen:
1. de spider (ook wel: crawler, wanderer, bot, verkenner, spinnetje, worm)
2. de database (index, catalog)
3. de software die rangschikking (ranking) in de resultaten aanbrengt (het algoritme).

Hoe werkt een zoekrobot?
1. Spider
De spider is een programma dat zich gedraagt als een webbrowser: het 'leest' webpagina's en volgt de daarop
voorkomende links om naar nieuwe pagina's te gaan. De inhoud van alle pagina's wordt 'gelezen'. De tekst, de
afbeeldingen, de aangetroffen documenten enzovoorts gaan mee naar de database, het tweede deel van de
zoekmachine. De hyperlinks naar andere pagina's of andere sites worden gevolgd om ook die pagina's binnen te
halen. Enzovoorts: het werk van een spider is nooit af.
2. De database
In de database van een zoekmachine wordt de inhoud van de gespiderde webpagina's op een slimme manier
opgeslagen. Naast de tekst gaan er zoveel mogelijk additionele gegevens mee. Zoals de datum van creatie,
gegevens over kleuren op de pagina, soorten documenten die zijn aangetroffen, enzovoorts.
In deze databrei kan snel worden gezocht. De meeste wachttijd gaat verloren met het transport van de gegevens
van en naar de computer van de gebruiker.
Een zoektochtje bij Google naar een combinatie van twee veelvoorkomende woorden in 339 miljoen documeten
vergt slechts een derde seconde:
Results 1 - 10 of about 339,000,000 for large web. (0.28 seconds)
3. De rangschikking van resultaten (ranking)
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Het rangschikken van de resultaten is het derde belangrijke onderdeel van een zoekmachine. Welke resultaten op
de eerste resultaatpagina komen te staan is essentieel voor de gebruikers; bladeren door tienduizenden
zoekresultaten heeft weinig zin.
Zoekmachines rangschikken de resultaten op volgorde van relevantie. Dat hoeft niet de relevantie van de
gebruiker te zijn.
Door het kiezen van de juiste zoektermen, kan de gebruiker de resultaten zelf grotendeels sturen.
Het rangschikken van de zoekresultaten is een activiteit waar eigenaren van zoekmachines uitermate
geheimzinnig over doen.
Niet alleen uit concurrentieoverwegingen, maar ook om te voorkomen dat webmasters hun pagina's zo inrichten
dat ze ongeacht de inhoud van die pagina altijd bovenaan komen te staan.
Het precieze recept om bovenaan bij Google of een andere zoekmachine te komen is om begrijpelijke redenen
even geheim als het recept van Coca-Cola. Evenals bij de frisdrank wordt er bovendien regelmatig aan het recept
gesleuteld om het af te stemmen op ontwikkelingen in de markt.
Net als bij cola is het algemene recept wel bekend. Zoekmachines doen daar ook niet geheimzinnig over.
Uniek aan Google is het algoritme dat PageRank wordt genoemd. Kort gezegd: hoe meer links vanaf belangrijke
websites, naar een bepaalde pagina, hoe hoger deze pagina stijgt in de resultatenlijsten, uiteraard mits de
gezochte woorden voorkomen. Belangrijke websites zijn, in dit verband, ook ware websites die door anderen ook
weer veel worden gelinkt. Een link, schrijven de bedenkers van Google, is een stem; hoe meer stemmen des te
relevanter de webpagina kennelijk is.
Verder is er een reeks andere bepalende elementen die de relevantie bepalen.
Zo speelt de titel van een pagina een grote rol bij het plaatsen op een ranglijst. Daarnaast zijn woorden die in het
begin van het document worden gevonden veel belangrijker dan woorden aan het eind van een pagina.
Andere factoren zijn:
 De positie in de site. Vergelijk het met een boom: hoe dichter een tak aan de stam is bevestigd, hoe hoger

deze in de hiërarchie staat.
 De lettergrootte hoe groter hoe belangrijker het woord is, maar wie de hele pagina in hoofdletters

opmaakt, loopt grote kans uitgesloten te worden;
 Het aantal malen dat een woord voorkomt (woordfrequentie) en de woordafstand tussen twee of meerdere

gezochte woorden (woord proximity);
 De woordlengte van een pagina (echter, erg korte en erg lange pagina's krijgen weer een lagere

beoordeling).
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