
Informatievaardigheden in beweging 
 Wat zijn informatievaardigheden? 

   

 

 

 

Het universitair onderwijs draagt eraan bij dat studenten effectiever en efficiënter informatie zoeken, 
beoordelen en verwerken. 

 

De kwaliteit van studieproducten stijgt door duidelijke verantwoording van het tot stand komen ervan  

en draagt bij aan de betrouwbaarheid, uitwisselbaarheid en reproduceerbaarheid 

 

 
Definitie ontleent aan: de ARCL normen, door LOOWI vertaald naar de Nederlandse situatie. 

Association of College & Research Libraries (ACRL) ontwikkelde het Framework for Information Literacy for Higher Education 
http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework 

Informatievaardigheid is die combinatie van competenties die iemand nodig heeft om te 
onderkennen wanneer hij informatie nodig heeft, en waarmee hij in staat is de benodigde 
informatie op te sporen, te evalueren en effectief en zorgvuldig te gebruiken. 
 



  
  

Uit: Informatievaardigheid: normen 
voor het hoger onderwijs 

Brochure uitgeven door de werkgroep 
Normering Informatievaardigheden  
van het Landelijk Overleg Onderwijs 
Wetenschappelijke Informatie (LOOWI) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
De brochure is beschikbaar op: 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/brochure‐
informatievaardigheid.pdf   



  

 

 

 
 

 

Jos van Helvoort promoveerde dit jaar aan de UvA  
op een proefschrift over het beoordelen van 
informatievaardigheden in het hoger onderwijs.  
 
Hij ontwikkelde tevens een  die ook getest scoringsrubriek
is. Praktisch toepasbaar! 
 

De  is een checklist met scoringsrubriek
aandachtspunten voor het beoordelen 
van informatievaardigheden van 
studenten.  

Behalve de beoordelingscriteria wordt 
ook het typerende studentengedrag op 
twee niveaus geoperationaliseerd.  

De scoringsrubriek is te gebruiken in 
het kader van de beoordeling van 
diverse studentenproducten zoals 
onderzoeksverslagen, eindscripties en 
essays.  

 

 

 

De toekomst: de scoringsrubriek is 
gedigitaliseerd en geïntegreerd in de 
toets software.  

 



De Universiteitsbibliotheek als partner bij  het vormgeven van 

informatievaardighedenonderwijs  
Traditioneel:  

In het eerste blok geeft de vakreferent van 
de bibliotheek een hoorcollege en  
verzorgt een rondleiding. 
 

Werd: 

Tijdens een practicum gekoppeld aan een opdracht  
krijgen studenten informatie die ze direct kunnen toepassen. 
 

Knelpunten: 

 Afstemming van wijzigingen in het curriculum 
 Logistiek (één vakreferent, 12 groepen in 3 dagen, roostering, inzet en overdracht bibliotheekmedewerkers) 
 Eén contactmoment is niet ideaal om alle informatie over te brengen  

 

  

Namens de Universiteitsbibliotheek: 

Agnes van Diepen Informatiespecialist voor 
Europese Studies en Arabische Taal en Cultuur 
 

Harrie van der Meer Informatiespecialist HvA, 
projectleider online cursussen  

De toekomst van informatievaardigheden in het (Gw) onderwijs? 
‐ Aan de hand van ACRL normen en de scoringsrubriek bekijken docenten hoe en waar elementen van 
informatievaardigheden in het onderwijs worden ingebed.  De vakreferent is partner in het vormgeven 
hiervan. 

‐ Aan het begin van de opleiding doen de studenten een online toets die educatief van vorm is maar 
tevens de docent een beeld  geeft van het niveau van de informatievaardigheden.  De traditionele 
instructie door de bibliotheek blijft bestaan om studenten aan het begin van hun studie op weg te 
helpen.   

‐ In de verdere opleiding zijn instructie en oefenmomenten ingebouwd zodat studenten hun 
informatievaardigheden verder kunnen ontwikkelen. 

 



  

 Bij de HvA bibliotheek:   Flip the class room
Eerst het huiswerk, dan de klassikale instructie. 

  TestVision

‐ Online toets software gebruiken als platform 
om studenten nulmeting infovaardigheden 
te doen bij nieuwe studenten.   

‐ Door de vragen zo dicht mogelijk bij de 
praktijk aan te laten sluiten en gebruik te 
maken van de mogelijkheden in TestVision 
om feedback te geven doet de student ook 
veel kennis op over zoeken naar literatuur, 
het gebruiken van verschillende bronnen en 

de werking van de bibliotheek. 

De combinatie van klassikaal Blended learning 
en computer ondersteund onderwijs is geschikt  
voor informatievaardighedenonderwijs: Studenten 
oefenen zelfstandig en kunnen hun vragen stellen 
tijdens een werkgroep. De bibliotheek biedt 
ondersteuning om dit vorm te geven. Bespreek het 
met je informatiespecialist. 



Online demo’s, bijv. LexisNexis 

Consultatie tijdens  
scriptie werkgroepen 
  

 
  

 

Instructies over 
Specifieke bronnen 

 
 
Handouts over  
specifieke zoektechnieken 

 
 
 

Wat kan de Bibliotheek bijdragen 
aan het informatievaardighedenonderwijs

De vakreferent / informatiespecialist 
bespreekt graag met u wat er nodig is en wat 
er mogelijk is. 
 

Sugges es voor 
oefeningen  


