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Betekenisvol leren van informatievaardigheden:  
enkele ontwerprichtlijnen voor instructie 

/OUNL  
Maarten van Veen, OUNL/RdMC 

rmen waarbij 
vermogen om 
te sporen,  te 
digheden. De 
instructie die 
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voor het ontwikkelen van Informatievaardigheden bij leerlingen. Deze 
 presenteert een aantal ontwerprichtlijnen voor instructie die docenten en 

an het onderwijs in 
Informatievaardigheden. 
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heden zich tot het aanleren van 
routinematige technische handelingen die 
in aparte op zich staande modules wordt 
aangeboden aan leerling en student. Te 
weinig worden informatievaardigheden 
geleerd in een context die gericht is op het 
betekenisvol leren toepassen van de 
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utinematige instrumentele vaardigheden 
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en zijn. We 

r met waarom 
probleemoplossen centraal moet komen te 
staan bij onderwijs in informatievaardig-
heden. Tot slot worden een aantal 
ontwerprichtlijnen gegeven die docenten 
en onderwijsontwikkelaars kunnen helpen 
bij het vormgeven van instructie voor het 
aanleren van informatievaardigheden. 
 

 
Iwan Wopereis, OTEC

 
Samenvatting 
Leerlingen krijgen meer en meer te maken met activerende didactische werkvo
zelfstandig of in kleine groepen aan opdrachten wordt gewerkt. Dit vraagt het 
een informatiebehoefte te onderkennen,  in vragen te vertalen,  informatie op 
beoordelen, te verwerken en er over te kunnen communiceren: Informatievaar
Onderwijsraad constateert in het rapport WWW.WEB-LEREN.NL (2003) dat de 
gericht is op de verwerving van deze vaardigheden in het huidige onderwijs
schiet. De Open Universiteit/ Ruud de Moor Centrum ontwikkelt hulpmiddelen v
in het VO en BVE 
bijdrage
onderwijsontwikkelaars kunnen helpen bij het ontwikkelen of verbeteren v
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1. Inleiding 
In het onderwijs wordt steeds er 
aandacht besteed aan informatievaardig-
heden (Boekhorst, Kwast, Wevers, 2004). 
Dat is niet verwonderlijk, aangezien we in 
een informatiesamenleving leven w
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2. Informatievaardigheden 
Informatievaardigheden zijn vaardig
die worden aangewend om te voor
een informatiebehoefte. Deze inform
behoefte kan worden gezien als
probleem dat opgelost moet worden
daarom wordt in dit kader ook
gesproken over het oplossen 
informatieproblemen (Brand, Woper
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vinden van de juiste treintijden om 
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problemen van groot belang. Het is daarom 
niet verwonderlijk de in het onderwijs het 
leren probleemoplossen een prominente 
plaats inneemt. Niet alleen de samenleving 
vraagt in grotere mate om goede 
probleemoplossers, ook in het onderwijs 
zelf is men er steeds meer van overtuigd 
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Noordman & Van Merriënboer, 2002; Van 
Merriënboer, 1997). Informatieproblemen 
oplossen dient in bovenstaand kader te 
worden opgevat als een complexe 
cognitieve vaardigheid die bestaat uit een 
groot aantal aspecten (de informatie-
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en 
in 
e-
en 
en 
el 
an 
& 
& 
5, 
e-
 je 
de 
en 

zoeken en vinden van feitelijke 
(zoals treintijden, geboortedata 
popsterren, of een pseudoniem va
schrijver).  
 
3. Probleemoplossen 
In onze huidige dynamische samen
is het adequaat kunnen oplossen

dat wil leren betekenisvol zijn
moet zijn op het leren o
authentieke relevante problemen (De Jong
& Ferguson-Hessler, 1998
Howland, Moore, & Marra,
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4. Informatievaardighed
informatieproblemen 
Om informatieproblemen op 
je informatievaardigheden 
vaardigheden zijn sterk 
gerelateerd en kunnen worden
in vaardigheden die na voldoe
routines worden en vaardighe
afhankelijk van de situatie telk
andere manier worden uitgevoe
routines). Voor het ontwe
onderwijs is het van groot b
informatieproblemen en 
informatievaardigheden in 
brengen. Dit in kaart bren
vaardigheden die nodig 
informatieproblemen op te lo
wel het opstellen 
vaardighedenhiërarchie geno

proces een groter
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heden moeten niet in isolatie wo
aangeleerd. Het oplossen van 
informatieprobleem moet als een 
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onderwijs de toepassing van een ‘he
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boer, 2002). 

informatie-
problemen uit verschillende contexten 
aan. Zorg ervoor dat de context 
waarbinnen een informatieprobleem 
speelt varieert. Dit is belangrijk voor 
transfer van leren (Perkins & Salomon, 
1989). Met transfer wordt bedoeld dat 
leerlingen het geleerde in nieuwe, 

bod komt. 
 
5. Richtlijnen voor onderwij
informatievaardigheden 
Goede instructie voor het (aan)lere
complexe vaardigheden, zoals het oplo
van informatieproblemen, vergt 
gedegen aanpak. Er zijn handboeke
het ontwerpproces voor goede
effectieve instructie voor comp
vaardigheden uitvoerig beschrijve
bijvoorbeeld Van Merriënboer, 199
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hanteren van een zoekmachine e
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ervan in een betekenisvolle context
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conventioneel probleem,
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(zie voor meer toel
taakklassen en type tak
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- Laat de ondersteuning
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taakklasse steeds meer z
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onbekende situaties moet k
gebruiken. Door een grote variat
problemen en probleemcontexte
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het belangrijk is dat leerling
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