
Informatievaardigheden: toelichting voor de leerkracht 

Informatie is overal om ons heen. Voor de kinderen van nu is het zaak hier op 

een bewuste en kritische manier mee om te gaan. Hoe zoek je informatie, en 

ook erg belangrijk, waar ga je deze informatie zoeken en hoe bepaal je 

vervolgens of de informatie betrouwbaar is? 

De bibliotheek biedt verschillende lessen en werkvormen aan die ieder op een 

andere manier op de verschillende aspecten van de informatievaardigheden 

ingaan. We lichten ze kort toe zodat je zelf je keuze kunt maken wat past bij het 

leerdoel van jouw groep. 

 

Wist je dat je als team ook kunt kiezen voor een workshop 

Informatievaardigheden? Daarmee kun je zelf verschillende lessen en 

werkvormen over informatievaardigheden in je klas aanbieden en weet je welke 

(zoek)sites voor kinderen geschikt zijn. Door informatievaardigheden regelmatig 

terug te laten komen in de les, kunnen leerlingen zich deze competentie eigen 

maken. 

 

Kruiswoordpuzzel informatievaardigheden (groep 5, één les)  

De meeste leerlingen gebruiken standaard Google. Maar er zijn ook andere 

manieren om te zoeken. Dat ervaren leerlingen aan de hand van deze 

kruiswoordpuzzel. Om de puzzel te kunnen invullen moeten ze een aantal 

vastgestelde websites bekijken. Hiermee leren leerlingen over zoekwoorden en 

het gebruik van verschillende websites. 

 

Chocoladevloot (groep 5, één les/game) 

Wat kunnen en weten je leerlingen al over informatievaardigheden? Deze game 

voor groep 5 geeft de leerkracht in één les inzicht in de startsituatie van 

leerlingen. 

Tijdens het spelen van deze serious game moeten de leerlingen een aantal 

keuzes maken in de ingebouwde voorgeprogrammeerde zoekmachine. Zo 

krijgen ze direct feedback op hun zoekstrategie. Voor de groepsleerkracht een 

goede gelegenheid om al rondlopend inzicht te krijgen in hoe de leerlingen 

hiermee omgaan. Dit kan een mooi startpunt zijn voor een vervolg op het gebied 

van het ontwikkelen van de informatievaardigheden. 

 

Bieppstore (groep 6, één les + voorbereiding) 

Voor het maken van werkstukken en spreekbeurten is het voor leerlingen goed 

om de weg in de bibliotheek te kennen. Door het spelen van dit digitale, 

interactieve spel leren ze in één les de catalogus van de bibliotheek kennen en 

informatie zoeken op een aantal kindvriendelijke websites. Daarnaast gaan de 

leerlingen ook met de educatieconsulent in gesprek over apps. 

 

Webweters (groep 6, 7 en 8, lessenreeks) 



Met de uitgebreide lessenreeks WebWeters voor groep 6, 7 en 8 leer je jouw 

leerlingen bewust, kritisch en actief om te gaan met online informatie. 

De eerste les in iedere groep is gericht op de competentie vinden, de tweede les 

op de competentie verwerken, en de derde les op de competentie delen. 

De leerlingen leren elk jaar weer iets meer op het gebied van: 

 met verschillende soorten bronnen te werken; 

 kritisch naar zoekresultaten te kijken; 

 slimme zoekfuncties en zoekwoorden te gebruiken; 

 de maker van een website te achterhalen; 

 informatie om te zetten in een eigen krantenbericht, nieuwsfoto of 

schoolkrant. 

 

Find it! (groep 6, 7 en 8, lessenreeks) 

Uitgebreide lessenserie ter voorbereiding op het maken van werkstukken.  

In het zoeken naar informatie heeft niet iedereen dezelfde stijl of voorkeur. 

Daarom leren de leerlingen in dit project welk type informatiezoeker ze zijn. Ze 

zijn bijvoorbeeld een lezer, kijker, kletser, doener of een combinatie hiervan. In 

eerste instantie gaan leerlingen informatie verwerken vanuit hun eigen type. Dit 

motiveert en stimuleert hen om op onderzoek uit te gaan. Naast bronnen die bij 

hun eigen ‘informatietype’ past, raadplegen ze vervolgens ook andere bronnen 

die niet direct bij ze passen – maar wel veel waardevolle informatie kunnen 

opleveren. Vervolgens de leerlingen om de gevonden bronnen te beoordelen op 

bruikbaarheid en oefenen ze om de informatie op te schrijven in hun eigen 

woorden. 

 

Bieb versus Google (groep 7 en 8, één les/spel)  

Bieb versus Google is een bibliotheekbezoek (of bezoek op school) waarbij 

leerlingen zoekvaardigheden leren toepassen op zowel klassieke als digitale 

bronnen. Centraal in de les staat een wedstrijd waarbij leerlingen in twee 

groepjes met elkaar strijden om wie het snelst antwoorden kan vinden op 

gestelde vragen. De ene groep zoekt in boeken en de andere via Google. Tijdens 

de bespreking van de resultaten wordt ingegaan op de voor- en nadelen van het 

zoeken in traditionele en online media. 

 

 


