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Leerlingen die niet getraind zijn in het systematisch oplossen van 
informatievragen, gaan vaak nauwelijks voorbereid aan de slag met 
zoeken naar informatie voor een werkstuk of presentatie. Vives 
onderzocht het nut van aanleren van informatievaardigheden.

Gewapend met een vaag geformuleerde vraag en 
enkele trefwoorden gaan ze achter de computer 
zitten en googelen zich een weg naar een paar 
internetsites waarop het trefwoord voorkomt. Op 
zich hoeft dat niet verkeerd te zijn en waar het gaat 
om een eenvoudige vraag, kan met deze methode 
wel snel een antwoord worden gevonden. Maar met 
deze onsystematische wijze van informatie vergaren 
zal veel nuttige informatie onbenut blijven. Voor 
ingewikkeldere vraagstukken is een gestructureerde 
aanpak beslist effectiever.

“We gaan een presentatie in elkaar zetten over 
Rome”, vertellen Melissa Wortel en Denise Daalhuy-
zen, vriendinnen en klasgenoten in 3 havo. “Dat lijkt 
ons zo’n mooie stad, met al die cultuur en die oude 
gebouwen! Mijn oma zegt altijd dat ieder mens 
daar minstens één keer in zijn of haar leven geweest 
moet zijn”, straalt Denise, “en wij gaan deze herfst.” 
Op hun school, het Montaigne College in Den 
Haag, is het traditie dat de havo-4 klassen een week 
op reis gaan naar – naar keuze – Londen, Parijs of 
Rome.

Gestructureerd
De presentatie die de vriendinnen gaan maken, is 
voor het vak Nederlands en moet een minuut of vijf 
duren. “Dat lukt ons vast wel, zoiets hebben we al 
vaker gedaan. Meestal beginnen we gewoon met het 
verzamelen van informatie via Google en Wikipedia.” 
Op verzoek van Vives pakken de dames het vandaag 
anders aan en gaan ze aan de slag met Digin. Dit 
programma werkt via internet [webbased] en is spe-
ciaal ontworpen om leerlingen door het proces van 
informatie verzamelen voor een werkstuk of presen-
tatie te loodsen, stap-voor-stap en gestructureerd. 

Leerlingen kunnen hun onderwerp en plan van 
aanpak intypen, de taakverdeling als ze met een 
groepje samenwerken en wat ze al van het onder-
werp weten. Vervolgens is de bedoeling dat ze 
hoofd- en deelvragen formuleren en de bronnen 
waar ze denken te gaan zoeken: internet, boeken, 
mensen of iets anders. Kiezen ze voor internet, dan 
bedenken ze goede zoektermen bij elke deelvraag. 
Als ze dan op ‘zoeken’ klikken, krijgen ze een selec-
tie van bruikbare internetsites, zonder reclame. Per 
bezochte site wordt door het programma Digin de 
aandacht van de leerlingen gericht op bruikbaar-
heid en begrijpelijkheid van de inhoud en op de 
bedoeling van de maker - wil die informeren of 
bijvoorbeeld vooral verkopen?

Niet zo snel op een zijspoor
Na een uurtje zijn Melissa en Denise wel klaar met 
zoeken. Resultaat: een keurig plan met wat ze 
willen bespreken, de taakverdeling en een lijstje 
met geselecteerde websites voor de verschillende 
onderwerpen die ze willen behandelen en de 
afbeeldingen die ze willen gebruiken – plus twee 
enthousiaste dames. Denise: “Eerst dacht ik wel 
‘Wat duurt dat lang met al die stappen!’, ik voelde 
me een beetje tegengehouden, maar uiteindelijk 
werkte het juist sneller. Je bent zo veel bewuster 
bezig om te formuleren wat je wil bespreken. Het 
zoeken daarna ging veel gerichter, ik dwaalde 
niet zo snel af als anders wanneer ik gewoon met 
Google werk. Nu zie je steeds weer je eigen deel-
vragen en dus raak je niet zo snel op een zijspoor.” 
“En je vergeet ook niets”, vult Melissa aan, “omdat 
je eerst gedwongen wordt precies op te schrijven 
wat je hoofd- en deelvragen zijn. Wat ik hartstikke 
handig vind, is dat het programma alles wat je 
gedaan hebt, onthoudt en opslaat op internet, 
dus ik kan later op school of thuis gewoon verder 
werken. Ik hoefde nu niet steeds de sites die we 
vonden te bookmarken of op te schrijven, dat gaat 
automatisch.”

Verzuipen in de informatiezee
“Ja, dit proces zie ik vaak”, vertelt Peter den Hol-
lander, “dat leerlingen in het begin een beetje 
tegensputteren. ‘Ik weet toch al waarover ik mijn 
werkstuk wil maken, waarom moet ik dan toch eerst 
al die deelvragen intypen?’ en ‘Hoezo moeten we 

de taakverdeling opschrijven, die hebben we toch 
al lang afgesproken?’ Kinderen en jongeren willen 
helemaal niet eerst rustig nadenken over hoe ze 
zoiets zullen gaan aanpakken, die willen gewoon aan 
de slag. Wat ze niet meteen doorhebben, is dat ze 
tijdens het beantwoorden van al die vragen al lang 
aan de slag zijn, en dat de gevoelde vertraging in 
het begin, verderop in het proces juist tijdwinst ople-
vert.” Den Hollander heeft als docent Nederlands 
aan het Haagse Montaigne Lyceum honderden, 
zo niet duizenden werkstukken en presentaties de 
revue zien passeren. Hij werd er telkens mee gecon-
fronteerd dat zijn leerlingen best goed met internet 
overweg kunnen, maar geregeld verdwalen of ver-
zuipen in de grote hoeveelheden informatie. Hij zag 
het als zijn taak daar iets aan te doen.

Gestructureerde aanpak
“Bij simpele vragen komen leerlingen een heel eind 
door meteen te gaan googelen, maar verschillende 
onderzoeken hebben aangetoond dat het gestruc-
tureerd aanpakken van problemen toch meestal de 
beste oplossingen geeft, zeker bij ingewikkeldere 
opdrachten”, stelt Den Hollander. “Die gestruc-
tureerde aanpak moet echt worden aangeleerd, 
informatievaardigheden krijg je niet cadeau. Onder 
informatievaardigheden versta ik het vermogen 
om met informatie te kunnen werken: dus zoeken, 
vinden, beoordelen en gebruiken van informatie. 
Het liefst zou ik zien dat er een leerlijn informatie-
vaardigheden wordt ingevoerd in het onderwijs, 
die begint op de basisschool en doorloopt in het 
voortgezet onderwijs, zodat leerlingen in hun eind-
examenjaar zo informatievaardig zijn, dat ze zonder 
moeite het materiaal voor hun profi elwerkstuk bij 
elkaar kunnen zoeken.

Als aanzet hiertoe vertaalde Peter den Hollander de 
gestructureerde aanpak in wat hij het Suc6-model 
noemt, zes stappen in het proces van zoeken van 
informatie in de aanloop naar een werkstuk of pre-
sentatie. Om de toepassing van die gestructureerde 
aanpak in de les te vergemakkelijken, deed Peter de 
Hollander twee dingen: 
Voor [aanstaande] docenten schreef hij een lesboek 
Goochelen met informatievaardigheden. In dit boek 
staan – naast een weergave van de onderzoeken 
naar hoe kinderen leren, waarop Den Hollander zijn 
model gebaseerd heeft – de zes stappen uitgebreid 
beschreven, inclusief de manier waarop docenten 
hun leerlingen kunnen begeleiden bij het doorlopen 
van die stappen.
Voor leerlingen liet hij het – gratis te gebruiken – 
programma Digin ontwikkelen, waarmee leerlingen 
[net als Melissa en Denise] door de Suc6-stappen 
worden geloodst en zo keurig gestructureerd de 
informatie voor hun werkstuk of presentatie bijeen 
kunnen zoeken. 

Het Suc6 model van informatievaardigheden
Het proces om gestructureerd informatie te zoeken, 
kan in zes stappen uiteengerafeld worden, die min 
of meer chronologisch doorlopen moeten worden. 
Den Hollander noemt dit het Suc6 model:

1. Starten: het bepalen van de leertaak
2. Vragen: het bepalen van de informatiebehoefte
3. Zoeken: zoekstrategieën toepassen
4. Vinden: het lokaliseren van informatie
5. Kiezen: het gebruiken en verwerken van 
 de gevonden informatie
6. Terugkijken en beoordelen: evalueren van 
 het proces en het resultaat

Stap 1: Starten 
Tijdens de eerste stap kunnen de leerlingen nog 
alle kanten op. ‘Wat moeten we doen, wat wordt er 
gevraagd?’ Ingevingen, ideeën en vragen schieten 
door hun hoofd. Minder informatievaardige leerlin-
gen zullen onmiddellijk achter de computer kruipen 
om zich te storten op het oplossen van het vraag-
stuk. Informatievaardiger leerlingen zullen eerst 
hun handelingen gaan structureren. Ze weten uit 
ervaring dat ze beter even rustig over de opdracht 
en een mogelijke aanpak ervan kunnen nadenken: 
‘Wat gaan we doen?’ ‘Hoe gaan we het doen?’ 
‘Wanneer [en met wie] gaan we het doen?’ Ofwel: 
‘Hoe plannen we ons werk?’ Maar ook: ‘Wanneer 
ben ik tevreden?’

Stap 2: Vragen 
Bij de tweede stap bedenken de leerlingen: ‘Welke 
informatie hebben we nodig om de opdracht goed 
uit te kunnen voeren en tot het gevraagde product 
te komen?’ Belangrijk hierbij is het bepalen van de 
eigen [voor]kennis van het betreffende onderwerp. 
‘Wat weet ik eigenlijk al? En waar zitten hiaten, waar 
wil ik meer over weten?’

Stap 3: Zoeken 
Deze stap gaat om het formuleren van goed bruik-
bare zoektermen, een absolute voorwaarde om 
gericht te kunnen zoeken. Bij het formuleren van 
zoektermen moet aan de volgende punten worden 
gedacht:
• Vertaal de vraag in eigen woorden, 
 wat wil je precies weten?
• Haal de relevante termen eruit
• Plaats de meest relevante zoekterm vooraan 
 in de zoekopdracht
• Selecteer op eigennamen, zelfstandige 
 naamwoorden en termen die de meest 
 bruikbare resultaten zullen opleveren
• Houd rekening met spellingsvarianten, 
 hoofdletters en accenten
• Maak gebruik van verschillende talen, 
 tenslotte zoek je op een WereldWijdWeb. 3

“Die gestructureerde    
 aanpak moet echt 
 worden aangeleerd”

Iedereen kan  Googelen.
Toch?
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Stap 4: Vinden 
In deze stap moeten leerlingen de gewenste infor-
matie – in een ruwe vorm – weten te lokaliseren en 
toegankelijk weten te maken voor verder onder-
zoek en verwerking. In de vorige stappen hebben 
ze precies bepaald wat ze willen weten [= hun 
informatiebehoefte] en hebben ze deelvragen en 
zoektermen geformuleerd. Zo voorbereid gaan ze 
het internet op: ze zullen niet zo snel verdwalen en 
dicht bij hun zoekdoel blijven.

Nadat de zoekmachines hun resultaten hebben 
opgeleverd, moeten leerlingen beoordelen of 
de gevonden websites bruikbaar zijn voor hun 
onderzoek. Met andere woorden: kunnen de gefor-
muleerde deelvragen door de informatie op de 
sites worden beantwoord? En: zijn de website en 
z’n inhoud ook werkelijk betrouwbaar? Leerlingen 
moeten leren letten op zaken als: wie is verantwoor-
delijk voor de inhoud van de website? Is duidelijk 
wie de auteur is en wat zijn/haar kwalifi caties zijn? 
Is het een commerciële, persoonlijke, academische 
of een overheidssite? Is de tekst van de site goed 
geschreven? Is de inhoud van de website up-to-
date? Wanneer is die voor het laatst gewijzigd?

Stap 5: Kiezen 
De leerlingen hebben inmiddels websites gevon-
den waar ze waarschijnlijk wat aan zullen hebben 
en kunnen nu in deze stap het kaf van het koren 
gaan scheiden. Om de potentieel bruikbare onder-
delen van de gevonden informatie [stukken tekst, 
grafi eken, illustratiemateriaal en dergelijke] te 
kunnen scheiden van de irrelevante en onbruikbare, 
gaan leerlingen in deze fase beoordelen wat de 
werkelijke waarde van het gevonden materiaal is. 
Waar komen feiten en meningen in de informatie 
vandaan? Hoe betrouwbaar is die informatie? Maar 
ook: wat is het niveau [makkelijk/moeilijk] van de 

informatie in relatie tot de opdracht en het toekom-
stige eindproduct? 
Voor het beantwoorden van deze vragen is het van 
belang dat de leerlingen zich al een duidelijk beeld 
hebben gevormd van het eindproduct. Ze moeten 
helder voor ogen hebben wat het doel is van hun 
werkstuk of presentatie [wat wil je ermee bereiken?] 
en wat de doelgroep is - voor wie maak je het?

Op basis van de gevonden en geselecteerde infor-
matie gaan de leerlingen nu zelf aan de slag. Eerst 
moeten ze in eigen woorden de inhoud van de 
gevonden informatie samenvatten om die in de 
context van de schoolopdracht te kunnen plaatsen. 
Vervolgens moeten de verschillende informatiede-
len worden samengevoegd tot één geheel, iets dat 
de nodige creativiteit van de leerlingen vraagt. Ze 
moeten ‘los’ zien te komen van de informatie zoals 
ze die concreet hebben gevonden op de websites 
en nu hun eigen verhaal samenstellen. 

Ten slotte moet een en ander worden verwerkt tot 
een product: een verslag, een brochure, een pre-
sentatie of een website. 

Stap 6: Terugkijken en beoordelen [evaluatie]
In deze fase kijken de leerlingen terug op de weg 
die ze tijdens hun onderzoek hebben afgelegd. 
Tijdens de evaluatie zal het gaan over samenwer-
king [communicatie, toewijding, afspraken maken], 
effi ciëntie in de gevolgde werkprocessen en de 
kwaliteit van het eindproduct. Was de gevolgde 
werkwijze effectief? Hoe kan het beter en wat leer 
je daarvan voor een volgende opdracht? 

Rol van de docent
Peter den Hollander benadrukt dat het niet alleen 
belangrijk is voor een docent om rekening te 
houden met wat er in de hoofden van leerlingen 
omgaat, maar ook met hoe ze zich voelen. Door de 
stappen heen veranderen de gevoelens van infor-
matiezoekende leerlingen. In het begin zijn ze nog 
onzeker en vragen ze zich af wat ze precies gaan 
doen en of ze het er goed vanaf zullen brengen. In 
de loop van het proces worden ze – afhankelijk van 
de resultaten van hun zoektocht – optimistisch en 
vol [zelf-]vertrouwen of juist verward, vol twijfel en 
gefrustreerd.
Naarmate het einde nadert, groeit de duidelijkheid 
en voelen leerlingen zich tevreden of juist teleur-
gesteld. En als alle informatie bij elkaar gezocht is, 
overheerst het gevoel van opluchting en voltooiing.
Het is de taak van de docent om leerlingen in dit 
proces te begeleiden en hun onzekerheid te beper-
ken door hen te helpen helderheid te krijgen bij de 
verschillende stappen die ze nemen. 
Bij stap 1: is duidelijk wat ze gaan doen en wat ze 
verwachten van het werkstuk? Bij stap 2 en 3: stimu-
leren om hun [deel]vragen en zoektermen helder te 
verwoorden. Bij stap 4: helpen schiften en beoor-
delen van de overdosis aan gevonden informatie. 
Stap 5: vertrouwen geven en moed inspreken om 

door te gaan met hun [tegenvallende] zoektocht, 
bijvoorbeeld met specifi ekere zoektermen. En bij 
de laatste, stap 6: refl ectie stimuleren - hoe heb je 
gewerkt? Wat ging er goed? Wat heb je geleerd? 
Wat ga je de volgende keer anders aanpakken?
Afsluitend drukt Peter de Hollander collega-docen-
ten op het hart: “Realiseer je dat jij als docent de 
deskundige bent, jij weet welke vragen tot welke 
informatie leiden, jij weet wat je je leerlingen wilt 
leren aan informatievaardigheden. Je leerlingen 
weten best dat ze meer nodig hebben dan een 
beetje googelen en willen door jou als docent 
gesteund worden – ook al sputteren ze 
wat tegen.” ■

www.digin.nl
www.montaignelyceum.nl
Goochelen met informatievaardigheden van Peter 
den Hollander is uitgegeven door Coutinho.

Informatievaardigheden
Onder informatievaardigheden wordt verstaan: 
het vermogen om met informatie te kunnen 
werken, dus zoeken, vinden, beoordelen en 
gebruiken van informatie.
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