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 PRIMAIR ONDERWIJS 

Inhoudslijn bij digitale geletterdheid 

Digitale informatievaardigheden 
systematisch, effectief en efficiënt gebruikmaken van digitale bronnen bij het 
verzamelen, evalueren, verwerken en delen van digitale informatie 
 

fase 1 fase 2 fase 3 

Informatie zoeken, vinden en selecteren 

 aanbodsdoelen: 

Een informatievraag formuleren 

vanuit een informatiebehoefte 
− samen verkennen wat over een 

onderwerp bekend is en daarover 

vertellen 

− bedenken van vragen bij een 

onderwerp waarover je meer wilt 

weten 

− opstellen van een passende en 

bruikbare informatievraag waarbij 

het onderwerp wordt afgebakend 

en wordt nagegaan wat al bekend 

is 

− oriënteren op verschillende soorten 

vragen (bijv. open en gesloten) 

− formuleren van een 

informatievraag vanuit een 

informatiebehoefte 

− formuleren van deelvragen in 

relatie tot een informatievraag 

Zoektermen(en), een geschikte 

zoekstrategie en geschikte digitale 

bronnen bepalen voor het 

verkrijgen van relevante informatie 

− bedenken van digitale bronnen 

waar informatie te vinden is 

− gebruiken van een passende 

digitale bron bij een bepaald type 

informatievraag 

− bepalen van bruikbare zoektermen 

voor een informatievraag 

− zoeken van digitale bronnen waar 

bruikbare informatie te vinden is 

en inschatten van de aard van die 

digitale informatiebronnen 

− omzetten van informatievraag in 

relevante zoektermen en 

combineren van zoektermen 

− bepalen van digitale bronnen 

waarin bruikbare informatie te 

vinden is bij een informatievraag 

Digitale informatie verzamelen en 

selecteren 
− verzamelen van informatie uit een 

digitale bron 

− samen een selectie maken uit de 

gevonden informatie 

− verzamelen van informatie uit een 

digitale bron en daaruit een 

relevante selectie maken 

− vergelijken van informatie uit 

enkele digitale bronnen 

− omgaan met niet-lineaire digitale 

teksten bij het zoeken naar 

informatie 

− verzamelen van informatie uit een 

digitale bron en daaruit een 

relevante selectie maken 

Informatie verwerken, evalueren en presenteren 

 aanbodsdoelen: 

Digitale informatie verwerken en 

evalueren 
− bepalen of gevonden informatie 

voldoet als antwoord 

− vertellen over gebruikte digitale 

bronnen 

− verwoorden van een antwoord met 

behulp van de gevonden resultaten 

− vastleggen van gevonden 

informatie 

− samen terugblikken op het proces 

'van vraag naar antwoord' en 

daarover vertellen 

− samen bespreken van de 

betrouwbaarheid van gevonden 

informatie 

− onderscheiden van feiten en 

meningen in digitale informatie 

− verbinden van de gevonden 

informatie met wat al over het 

onderwerp bekend is en 

beantwoorden van de informatievraag 

− beoordelen of de gevonden 

informatie bruikbaar en 

representatief is 

− bijhouden van een lijst met 

gebruikte digitale bronnen bij het 

vastleggen van gevonden informatie 

− samen bespreken van de kwaliteit 

van het antwoord op de 

informatievraag 

− opslaan van gevonden informatie 

in een digitale omgeving 

− evalueren aan de hand van 

concrete vragen hoe het proces 

van informatieverwerving is 

doorlopen 

− beoordelen of de gevonden 

informatie bruikbaar, betrouwbaar 

en representatief is 

− vergelijken van informatie uit 

meerdere digitale 

informatiebronnen en bruikbare 

informatie samenvoegen 

− formuleren van een antwoord op 

de informatievraag op basis van 

gevonden informatie 

− vermelden van de gebruikte 

digitale bron bij het vastleggen 

van gevonden informatie uit de 

betreffende bron 

− beoordelen in hoeverre de 

gevonden informatie een 

voldoende antwoord geeft op de 

vraag 

− opslaan van gevonden informatie 

in een digitale omgeving 

− evalueren van het proces van 

digitale informatieverwerving 

Digitale informatie presenteren − presenteren van de gevonden 

informatie (bijv. in een tekening) 

− presenteren van de gevonden 

informatie als antwoord op een 

informatievraag 

− aandacht hebben voor visuele en 

grafische vormgeving van de 

gevonden informatie 

− realiseren dat informatie van 

internet soms niet gedeeld mag 

worden en anders niet zonder 

bronvermelding 

− presenteren van de gevonden 

informatie in een passende 

presentatievorm en met een 

passende vormgeving 

 

 


