
 

Onderzoekscompetenties in de klas 
Vanwege het coronavirus lijkt het moeilijk om klassen te ontvangen in de bibliotheek. Ook naar de 

school gaan is niet evident. Daarom willen we als bibliotheek een alternatief voorzien voor 

leerkrachten. Dit alternatief kan toegepast worden door leerlingen individueel thuis, of klassikaal op 

school. We willen als bibliotheek leerlingen ondersteunen bij het zoeken van goede bronnen. 

Onderwerp 

Hoe vind ik een goede bron? 

Doelgroep 

Deze lesmap is voor de derde graad van het secundair onderwijs. 

Doelen 

Algemene doelen 

• De leerling noteert duidelijke zoektermen. 

• De leerling zoekt naar kernwoorden en zoektermen. 

• De leerling zoekt een boek dat als informatiebron kan dienen in de catalogus van de bibliotheek. 

• De leerling zoekt een tijdschriftartikel dat als informatiebron kan dienen in de catalogus van de 

bibliotheek. 

• De leerling zoekt een krantenartikel dat als informatiebron kan dienen in het krantenarchief van de 

bibliotheek. 

• De leerling analyseert een website op een kritische manier aan de hand van enkele vragen. 

• De leerling houdt een bronnenlijst bij. 

Eindtermen 

Vakoverschrijdende eindtermen: 2.3 Leren leren 
Leren is een actief proces en gaat uit van een actieve deelname van de leerling: hij onderzoekt de leerinhoud of 

het werkstuk, selecteert zelf informatie, bouwt begrippen op, luistert actief, oefent, herbegint, herstelt, zoekt 

naar alternatieve oplossingen, … 

Verwachtingen van de specifieke eindtermen onderzoekscompetentie (DSETOC) in so 
De leerlingen voeren per pool minstens één poolgebonden onderzoek uit waarin de drie DSETOC aan bod 

komen. 

Het onderzoek is uitgewerkt op het niveau secundair onderwijs. Indien van toepassing wordt er rekening 

gehouden met de cesuurdoelen tweede graad. 

Bij het onderzoek is er informatieverwerving en -verwerking gebeurd: 

• de leerling vertrekt bij het onderzoek van een onderzoeksvraag. 



 
• de leerling verzamelt, ordent en bewerkt informatie over de onderzoeksvraag. 

• de leerling hanteert een poolspecifieke onderzoeksmethodiek. 

• de leerling rapporteert over het onderzoek. 

• de leerling confronteert het onderzoeksresultaat met andere standpunten, onderzoeksresultaten, 

theorieën, onderzoeken, gegevens … 

Benodigdheden 

• Internet en een computer/laptop 

• Projectie  

Voorbereiding 

• Een onderwerp vastleggen voor een eindwerk of een voorbeeldonderwerp kiezen. 

• Voorbereidende les rond betrouwbare bronnen. 

• Voorbereidende les rond een scriptie schrijven. 

Uitwerking  

Uitleg bij PowerPoint 
Slide 1 
Leren onderzoeken 

Je krijgt de opdracht om rond een bepaald onderwerp een papier of eindwerk te schrijven. Hoe begin 

je hier aan? Hoe selecteer je informatie? Onderzoeken en informatie verzamelen is echt een 

vaardigheid die je nog veel zal kunnen gebruiken als je verder studeert of als je in het werkveld komt 

te staan. 

Slide 2 
Startpunt: Een onderwerp bepalen.  

Tips als je het onderwerp zelf mag kiezen: 

• Kies een onderwerp dat je interesseert. 

• Kies een onderwerp waar je voldoende achtergrondinformatie over kan vinden. 

Slide 3 
Aan de slag met je onderwerp 

Breed zoeken doe je omdat je meestal niet genoeg parate kennis over je onderwerp hebt om zomaar 

een titel voor je paper te bedenken en aan de slag te gaan. Wat je zelf kan bedenken is beperkt en 

misschien eenzijdig. Je hebt dus meer achtergrondinformatie nodig. 

Tijdens de eerste verkenning ontdek je verschillende invalshoeken. Je zou het ook deelonderwerpen 

kunnen noemen. Het zijn mogelijke richtingen die je uit kan met je onderwerp of pistes die je 



 
misschien zelf nog niet had gezien.  

Je houdt een aantal vragen in het achterhoofd:  

• Welk deelonderwerp vind ik zelf boeiend?  

• Is er genoeg informatie over te vinden?  

• Kan je het onderzoeken? Is het realistisch? 

• Tijdspanne van je opdracht: heb ik genoeg tijd om dit of dat onderdeel uit te diepen? 

• … 

Tijdens het verkennen houd je de rode draad in gedachten: je bent aan het verkennen zodat je een 

invalshoek kan kiezen, iets dat je kan afbakenen, dat te onderzoeken valt.  

Je kan richtingen uitgaan met je onderwerp die je boeiend vindt, maar waarop je misschien te snel 

zal vastlopen omdat er niet veel informatie over te vinden is. 

Slide 4 
Zoeken op Google 

Tips: 

• Gebruik geen lidwoorden of andere kleine woordjes 

• Maak gebruik van kernwoorden 

• Varieer in zoektermen door meervoud en enkelvoud af te wisselen 

• Varieer in zoektermen door in een andere taal te zoeken (Engels, Frans of zelfs Duits) 

• Gebruik woorden als definitie, wetenschap, onderzoek om andere resultaten te 

bekomen 

• Controleer of je zoekterm juist geschreven is 

Oefening: Laat leerlingen meer informatie zoeken over een voorbeeldonderwerp. Wat typten ze in 

de zoekbalk van Google? 

Slide 5  
Zoektermen 

Om te zoeken heb je goede zoektermen nodig: 

Dat kunnen vaktermen zijn, wetenschappelijke benamingen, namen. Die kan je vaak niet zelf 

bedenken. Om ze te bepalen heb je hulp nodig. 

Hoe vind je goeie zoektermen: 

• Je vindt inspiratie in de bronnen die je tegenkomt.  

• WIKIPEDIA : Je weet wellicht dat Wikipedia niet volledig betrouwbaar is, maar je kan het 

gebruiken als inspiratie  

Literatuurlijst onderaan de Wikipediapagina, kernwoorden, namen van wetenschappers… 

Oefening: Toon een Wikipediapagina. Welke kernwoorden kan je gebruiken als zoektermen? 

Variëren in je zoektermen is zeer belangrijk: gebruik synoniemen, meervoud/enkelvoud, 

spellingswijze, andere taal, enger/breder, vaktermen versus eenvoudige zoektermen. Zoek niet met 

volzinnen . 

Oefening: Welke andere zoekterm kan je gebruiken voor voorbeeldonderwerp. 



 
Slide 6 
Kritisch kijken naar internetbronnen 

Tips (Overloop al deze tips aan de hand van een website) 

• Wie is de auteur?  

• Is het een gerenommeerd bedrijf, een universiteit of hogeschool, een docent of 

professor, een overheidsinstelling? Zoek altijd op wie de maker van deze website is en of 

je er meer informatie over vindt. 

• Uiterlijk van de website 

• Zijn er advertenties? 

• Ziet de website er vrij neutraal uit? 

• Datering 

• Wanneer is de website het laatst aangepast? Is de informatie al verouderd (ouder dan 5 

jaar)? 

• URL van de website 

• Staan er rare woorden of tekens in de URL van de website? Indien de URL duidelijk 

leesbaar is, wil dit vaak zeggen dat er betaald werd voor de domeinnaam. Dit maakt de 

website al iets betrouwbaarder.  

• Controleer de informatie die je vindt. Kan je deze in andere bronnen ook terugvinden? 

Laat je niet leiden door 1 bron. 

Oefening: Maak met de leerlingen een checklist die kan helpen om een goede website te herkennen. 

Laat leerlingen daarna een goede website zoeken voor een voorbeeldonderwerp.  

Controleer je bronnen 

Als je info correct is, dan verwacht je bevestiging in de volgende bron. Als dat niet zo is , dan heb je 

reden om de info van je eerste website in twijfel te trekken. Controleer wel je tweede bron op 

betrouwbaarheid. Maar: twee bronnen die hetzelfde zeggen is nog geen garantie op juistheid. De 

ene bron heeft misschien ‘foute’ info overgenomen van de andere. 

Filter bubble 

De filterbubbel (ook wel filter bubble) is het verschijnsel waarbij websites en zoekmachines hun 

resultaten afstemmen op jouw (eerdere) online zoekgedrag. 

Voorbeeld:  

Ben je fan van HLN op Facebook en klik je veel van die artikels aan, dan zal je wanneer je iets googelt 

op hetzelfde toestel ook vaak als eerste resultaten artikels van HLN krijgen.  

Je kan de bubbel omzeilen door te variëren in zoektermen of door een incognitovenster te 

gebruiken: 

https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl . Zo zoek 

je anoniem en worden je eerdere zoekresultaten niet meegenomen. (Voortonen hoe dit werkt.) 

Slide 7 
Informatie bijhouden 

Het is belangrijk om notitie te nemen van kernwoorden en interessante websites: 

• om je focus te behouden 

https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl


 
• zo doe je later geen dubbel werk 

• je zal de bronnen nodig hebben voor je bibliografie 

Hou een bronnenlijst bij. Dit kan gewoon met pen en papier of online met Google Drive of One Drive. 

Noteer zeker ook interessante kernwoorden/zoektermen. 

Voordeel online lijstje:  

• je kan achteraf je URL onmiddellijk weer openen, kopiëren en plakken  

• lijstje kan geopend worden op smartphone, iPad, computer thuis en op school 

Slide 8 
De catalogus van de bib 

www.brugge.bibliotheek.be  

In de catalogus van de bib (en op vele andere websites) werkt de zoekfunctie anders dan op Google. 

Zo moet je als je zoekt in onze catalogus op de volgende zaken letten: 

• Varieer veel in zoektermen. De onderwerpen die aan materialen van de bib vasthangen, zijn 

er aan toegevoegd door mensen en niet door een automatisch computersysteem zoals 

Google. Onze catalogus kent dus enkel dat ene woord. 

• Zoektermen moeten juist geschreven worden. 

• Zoek breed in plaats van op een specifiek onderwerp. 

Tonen aan de hand van de catalogus: HOE ZOEK IK IN DE CATALOGUS (www.brugge.bibliotheek.be ) 

 

http://www.brugge.bibliotheek.be/
http://www.brugge.bibliotheek.be/


 

 

Oefening: Zoek een boek of informatieve dvd over een voorbeeldonderwerp. Maak gebruik van de 

filters in de catalogus. 

Slide 9 
Een boek als bron 

Stel, je vindt in de bib een goed boek over jouw onderwerp. Hoe ga je om met een boek als bron? 

• Je hoeft dit boek niet altijd volledig te lezen! 

• Je kan bladeren in het boek op zoek naar goede kernwoorden en zo passages lezen die voor 

jou handig zijn. 

• Bekijk de inhoudstafel van het boek en ga op zoek naar hoofdstukken die voor jouw 

onderwerp van toepassing zijn. 

• Ga eens door de literatuurlijst achteraan in het boek, zo kan je op andere bronnen stuiten. 

• Controleer de betrouwbaarheid van een boek: is het wetenschappelijk of eerder spiritueel 

geïnspireerd? Is het feit of mening? 

Slide 10 
Wetenschappelijke tijdschriftartikels  

In de bibliotheek hebben we verschillende abonnementen op wetenschappelijke vaktijdschriften. 

Alle artikels die in deze vaktijdschriften verschijnen, worden apart opgenomen in de catalogus van de 

bib. Je kan ze niet online lezen, maar je kan ze wel inkijken in de leeszaal van de bibliotheek. Omdat 

dit nu niet mogelijk is, mogen jullie een artikel aanvragen.  

Tonen aan de hand van de catalogus: HOE ZOEK IK EEN TIJDSCHRIFTARTIKEL  



 



 

 

Oefening: Zoek een tijdschriftartikel over een voorbeeldonderwerp. Maak gebruik van de filters in de 

catalogus. 

Slide 11 
Gopress krantenarchief 

Naast tijdschriftartikels heeft de bibliotheek ook krantenartikels. Ook deze kan je inkijken in de 

leeszaal van de bib. Maar daarnaast hebben we ook het online krantenarchief. Je kan via het 

krantenarchief krantenartikels lezen van 1998 t.e.m. 3 dagen oud. Je moet hiervoor wel inloggen op 

Mijn Bibliotheek. Op school kan je het krantenarchief vrij bekijken. 

Tonen aan de hand van de catalogus: HOE ZOEK IK EEN KRANTENARTIKEL IN HET KRANTENARCHIEF 



 

 

 

Oefening: Zoek een krantenartikel over een voorbeeldonderwerp.  

  



 

Het leerpad:  
https://forms.gle/6cxkgsZmAcS2mb9k8  

Welkom bij dit leerpad rond onderzoekscompetenties. De bibliotheek helpt jullie verder op pad om 

goede bronnen te vinden.  

1. Een onderwerp  

2. Zoektermen 

3. Wikipedia 

4. Een website kritisch bekijken 

5. Informatie bijhouden 

6. De collectie van de bib: meer dan internet 

7. Informatieve boeken en dvd’s 

8. Tijdschriftartikels  

9. Krantenartikels 

10. Oefenen: bronnen zoeken 
 

Jullie verzamelden al heel wat informatie. Nu gaan jullie zelf aan de slag. Download hier de 

samenvatting met alle tips die jullie in het eerste deel verzamelden. 

1. Noteer 3 goede zoektermen. 

2. Zoek de naam van een wetenschapper die onderzoek deed naar jouw onderwerp. 

3. Zoek 3 goede websites met informatie over jouw onderwerp.  

4. Zoek een boek of een informatieve dvd over jouw onderwerp. Indien je deze graag wil 

inkijken in de bibliotheek, dan kan je deze reserveren. 

5. Zoek twee krantenartikels uit verschillende kranten in het krantenarchief.  

6. Zoek een tijdschriftartikel. Vraag dit artikel aan in de bib. 

Naverwerking 

- Verwerk de gevonden bronnen in een bronnenlijst. 

- Verwerk de gevonden kernwoorden/zoektermen in een mindmap.  

Doe dit op papier of gebruik www.mindmaps.app of www.mindmeister.com . 

- Blik vooruit op de volgende stap van je onderzoek. Maak een to-dolijst.  

Tips voor de leerkracht. 

- Voorbeeldonderwerpen: 

seriemoordenaars Barack Obama online privacy euthanasie orgaandonatie 

veganisme migraine oceaanvervuiling Cicero suikerverslaving 

 

https://forms.gle/6cxkgsZmAcS2mb9k8
http://www.mindmaps.app/
http://www.mindmeister.com/


 
- Voor studenten met heel specifieke onderwerpen verwijzen we graag door naar 

universiteitsbibliotheken, archieven en vakbibliotheken. 

- Laat leerlingen een onderwerp kiezen uit een lijst.  

- Wil je na afloop van deze les tijdschriftartikels opvragen in de bibliotheek, stuur een mailtje 

naar bibenschool.so@brugge.be . Wij scannen ze en bezorgen de artikels via mail. 

 

mailto:bibenschool.so@brugge.be

