
Laat ict werken voor het onderwijs

Handig zijn met computers  
is wat anders dan weten hoe 
je leert van computers
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• Zeker jongere leerlingen hebben niet de neiging te twijfelen aan de 
waarde van bronnen en informatie. Ze nemen een weinig kritische 
houding aan en gebruiken bij het beoordelen oppervlakkige 
criteria als uiterlijk en lengte van de tekst en het gehanteerde 
taalgebruik. Deze criteria worden vaak rigide gehanteerd, zoals 
‘een blogpost is altijd onbetrouwbaar’. 

• Daarnaast nemen leerlingen vaak te weinig tijd voor de laatste stap 
van het proces: het grondig bestuderen en verwerken van de 
geselecteerde informatie. Het is deze vaardigheid die ervoor zorgt 
dat vanuit de gevonden informatie kennis wordt geconstrueerd.

• Ook universiteitsstudenten (de eerste lichting digitale  
autochtonen) gebruiken slechts een zeer beperkt scala aan  
technologieën voor leren en sociale omgang. Ze beperken zich 
meestal tot passieve consumptie van informatie zoals van  
Wikipedia en tot het downloaden van colleges. 

Achtergrond

Informatievaardigheden 
omvatten: het kunnen formuleren 
van goede zoekvragen, het 
vaststellen welke informatie 
nodig is, het bepalen van de 
zoekstrategie met de te hanteren 
trefwoorden, het beoordelen en 
selecteren van bronnen en 
informatie, grondig bestuderen en 
verwerken van de informatie in 
bijvoorbeeld een werkstuk of 
spreekbeurt. 

DefinitieDit is vaak de aanname: de huidige generatie leerlingen 
groeit op met ict, daarom weten ze ook goed ict te  
gebruiken voor kennistaken zoals informatie zoeken, vinden 
en beoordelen. 

Jongeren zijn niet vanzelf goed in staat om ict doelmatig en 
doeltreffend te gebruiken om kennis te vergaren, te delen en 
te creëren. Hun ict-gebruik blijkt behoorlijk passief en is te 
oppervlakkig ontwikkeld om van actieve en zelfstandige 
kennisverwerving te kunnen spreken. 

Weten wat werkt-kaart #30 laat 
zien dat er grote verschillen zijn  
in digitale geletterdheid tussen 
leerlingen. 

Verwijzing

Uit onderzoek weten we:

Wat zouden goede manieren 
kunnen zijn om informatie- 
vaardigheden aan te leren bij 
leerlingen? Wat betekent dat voor 
de kennis en vaardigheden van de 
leraren zelf? Zijn leraren vanuit 
de opleiding dan wél voldoende 
voorbereid om dit over te brengen 
op leerlingen? 

Doordenkvraag
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