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WEBUNTIS WEBUNTIS WEBUNTIS ONDERWERP DEADLINES

Les 2 Dinsdag 27/9 10u – 12u Keuze en motivatie thema Deadline oefening Digitale Tools AP

Les 3 Dinsdag 4/10 10u – 12u Zakelijke e-mail 
Taalsprong

Deadline AP-vaardig

Les 4 Dinsdag 11/10 10u – 12u Betrouwbaarheid van bronnen 
Verwerken van bronnen 

Les 5 Dinsdag 18/10 10u – 12u Opzoeken van bronnen via de AP-bibliotheek 
en de voorziene systemen
Afspraak: inkomhal NOO

Onderwerp + Centrale vraag bepaald

Les 6 Dinsdag 25/10 10u – 12u Refereren aan bronnen 25/10
Opdracht 2, deel 1: feedbackversie 

Les 7 Dinsdag 15/11 10u – 12u Het schrijfproces 15/11
Opdracht 2, deel 2: feedbackversie:  
Bronnenverslag

Les 8 Dinsdag 22/11 10u – 12u Mediawijsheid 22/11 Definitieve deadline opdracht 1: E-mail 
(géén feedbackversie voorzien!) 

Les 9 Dinsdag 29/11 10u – 12u Werksessie en uitwisseling opdracht 3 29/11
Opdracht 2, deel 3: feedbackversie:  
Informatieve tekst

Les 10 Dinsdag 6/12 10u – 12u Werksessie onder begeleiding en peerfeedback

Les 11 Dinsdag 13/12 15u-16u Werksessie onder begeleiding en peerfeedback

23/12
Definitieve versies examenopdrachten 2 en 3



Leerdoelen OMI
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Het zoekproces

Stap 1
•Bepaal je informatievraag

Stap 2
•Bepaal je zoektermen 

Stap 3
•Bepaal welke bronnen voor jou interessant zijn 

Stap 4
•Start de zoektocht 

Stap 5
•Beoordeel de gevonden informatie 



Beoordeel de gevonden informatie 

De kwaliteit van een paper
wordt mede bepaald door 

de kwaliteit van 
de gebruikte bronnen. 
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Beoordeel de 
gevonden informatie 
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Zelf oefenen



Beoordeel de 
gevonden informatie 
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Wie is de auteur?

Wanneer is het geschreven/geproduceerd?

Waar is het gepubliceerd? 

•Overtuiging
•Theoretisch
•Empirisch
•Ervaring

Wat is de aard van de bron?

•een mening
•een feit 
•een uitspraak gebaseerd op betrouwbare onderzoeksresultaten? 

Is de informatie



Wanneer is het een goede bron?

• Is de informatie een mening, een feit of een uitspraak 
gebaseerd op betrouwbare onderzoeksresultaten ? 

“Bij echtscheiding zijn kinderen onder drie jaar te jong 
om in een week-week regeling te functioneren. Ze 

hebben nood aan één primaire opvoeder.”
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Doe de C.R.A.P. test



Doe de C.R.A.P. test

Currency = Actualiteit

Reliability = Betrouwbaarheid

Authority = Autoriteit

Purpose/Point of view = Objectiviteit



Currency = Actualiteit

• Is de informatie recent genoeg voor je onderwerp?



Reliability = Betrouwbaarheid

• Belang van transparantie
• Kan je achterhalen of de informatie correct is?
• Zijn er referenties terug te vinden?

• Signalen van onbetrouwbaarheid
• Anonimiteit
• Afwezigheid van controle of selectiviteit (eindredactie? Peer review?)
• Slechte grammatica of typfouten

• Duidt op gebrek aan kwaliteitscontrole of achteloosheid



Authority = Autoriteit

• Is de auteur een gezaghebbend persoon m.b.t. het 
onderwerp?

• Verwijzen anderen naar deze informatie?



Purpose – Point of View = Objectiviteit

• Is de informatie objectief?
• Is het gelinkt aan een bepaalde organisatie?
• Voor wie is de informatie bedoeld?
• Proberen ze jou iets te verkopen?  



C.R.A.P. test

• Voorbeeld http://www.jongereninfolife.be

• Hulpverlening bij en voorlichting over ongeplande, 
onverwachte of ongewenste zwangerschap en na 
miskraam of abortus.

http://www.jongereninfolife.be/


C.R.A.P. test

• Voorbeeld http://www.jongereninfolife.be

} Deze website wordt door zijn betrouwbaar ogende 
vormgeving en URL opgevat als een betrouwbare bron. 
} maar is in feite een anti-abortusorganisatie. 

} !!! Ga dus altijd zorgvuldig na welke organisatie of persoon 
verantwoordelijk is voor de inhoud.

http://www.jongereninfolife.be/


C.R.A.P. test

Voorbeeld  http://www.nucleairforum.be

• Het nucleair forum doet zich voor als een neutrale organisatie
• is in feite een lobbygroep van de nucleaire bedrijven in België. 

http://www.nucleairforum.be/


Leerpad CRAP-test

• https://toll-net.be/moodle/xertetoolkits/play.php?template_id=34750

https://toll-net.be/moodle/xertetoolkits/play.php?template_id=34750


Aan de slag!

• Oefening rond het beoordelen van verschillende bronnen via 
de CRAP test.

• Zie digitap, Les 4: Oefening beoordelen bronnen
• Zie digitap, Les 4: Oefening beoordelen bronnen -

verbetersleutel
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Structureren Informatie selecteren en ordenen
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Analyseren

• Doel: nuttige informatie uit een bron halen
• NIET: alle informatie uit een bron overschrijven
• WEL: de informatie gebruiken die relevant is voor jouw onderwerp/centrale 

vraag

• Aanpak verschilt afhankelijk van de fase waarin je onderzoek zit
• Vb. Onderwerp kiezen vs. grondig bestuderen van gevonden bronnen



Analyseren

Lezen ikv onderzoeksproject Lezen uit eigen interesse

Doel Informatie doorgeven aan anderen Zelf kennis opdoen

Activiteit Zelf een tekst schrijven Passief lezen

Context Professioneel Eigen interesse, vrije tijd



Analyseren

• Grondig lezen = verschillende keren lezen

1. Oriënterend lezen
2. Globaal lezen
3. Integraal lezen



Analyseren
1. Oriënterend lezen

• Gericht op 
randinformatie
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Lees de titel en de ondertitel: wat kan je hieruit 
leren? 

Wie is de auteur?

• Betrouwbare expert?
• Iemand met ervaring in het werkveld? 

Wanneer is de bron verschenen? 

• Is de informatie nog actueel? 

Waar verscheen de bron?

• Gespecialiseerd tijdschrift? 
• Wetenschappelijk of populariserend? 



Analyseren
2. Globaal lezen
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Lees de korte inhoud

Lees inleiding en besluit

Lees de eerste 
en de laatste zin 
van een alinea

Bij een goed 
opgebouwde 
tekst staat hier 
de essentie van 
een alinea 
(schrijftip!)



Analyseren
3. Integraal lezen
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Lees de bron volledig, grondig en actief 
door van begin tot het einde

Gebruik eventueel 
kleuren om hoofd- en 
bijzaak te scheiden

Maak een schema waarin 
je de gelezen informatie 
gemakkelijk terugvindt 
(mindmap). 



Analyseren
3. Integraal lezen
Mindmap
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Welke verbanden zie je? 

Verbanden worden 
vaak aangegeven door 

signaalwoorden. 

Let op!
Niet iedere bron is 

goed gestructureerd, 
soms moet je zelf de 

structuur zoeken. 

Ten eerste, ten 
tweede …
Bovendien

Daarentegen
Tegelijk
Verder

...

Tegenstellingen?
Vergelijkingen?
Opsommingen?



Analyseren – Aan de slag

• Je wil schrijven over het verband tussen kinderarmoede en 
leermoeilijkheden op school

• Surf naar https://radio1.be/school-belangrijker-dan-afkomst-voor-je-
resultaat

• Lees het interview met Ides Nicaise
• Analyseer de bron door te lezen op drie manieren: oriënterend, 

globaal en integraal
• Maak hierbij gebruik van Hulpmiddel analyseren bronnen op 

digitap, Les 4. 

https://radio1.be/school-belangrijker-dan-afkomst-voor-je-resultaat


Bronnen op 3 manieren gebruiken 

Analyseren Nuttige informatie uit bronnen halen

Structureren Informatie selecteren en ordenen

Synthetiseren De gevonden informatie verwerken in een tekst



Structureren

1. Een goede selectie van bronnen
2. Orde brengen in de inhoud van de bronnen



Structureren
1. Een goede selectie van bronnen

• Welke bronnen worden geselecteerd? 
• Sluit het aan bij het onderwerp dat ik wil bespreken?
• Is het een betrouwbare bron? 



Structureren
2. Orde brengen in de inhoud van de bronnen

• Maak een onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
• Fluo geel: Essentiële informatie die je zeker wil opnemen in je eigen tekst. 
• Fluo groen: Interessante details die je misschien zal opnemen. 

• Het helpt om in een vroeg stadium een goede structuur van je 
eigen tekst te hebben (bouwplan). 

• Zo krijg je zicht op welke informatie je waar wil plaatsen. 
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Synthetiseren

• De gevonden informatie zelf verwerken in een tekst 
• = samenvatten

• Niet: 
• een waslijst van bronnen één na één bespreken, 

zonder samenhang

• Wel:
• een eigen verhaal en rode draad
• je bouwt een redenering op
• je maakt duidelijk dat je weet waarover het

gaat



Synthetiseren

• Richtlijnen titel
1. De titel geeft duidelijk de inhoud van de tekst weer

• Duidelijkheid is prioriteit
• Aantrekkelijkheid komt op de tweede plaats
• Niet overdrijven met humoristische titels

2. Hou het kort

3. Formuleer als zin, niet als vraag



Synthetiseren

• Beoordeel volgende titels

• “Waarom kinderen het soms moeilijk hebben op school”

• “Kinderarmoede op school”

• “Hebben kinderen uit sociaal-economisch zwakkere gezinnen het 
soms moeilijk op school? Een literatuuronderzoek naar oorzaken 
en gevolgen van het probleem” 

• “Het verband tussen kinderarmoede en leerproblemen op school”



Synthetiseren

• Richtlijnen titel
1. De titel geeft duidelijk de inhoud van de tekst weer

• Duidelijkheid is prioriteit
• Aantrekkelijkheid komt op de tweede plaats
• Niet overdrijven met humoristische titels

2. Hou het kort

3. Formuleer als zin, niet als vraag



Synthetiseren 
Tips

1. Verduidelijk de betrouwbaarheid van de bronnen.

2. Maak onderscheid tussen informatie uit bronnen en eigen 
interpretaties, meningen, aanvullingen…

3. Zorg ervoor dat je tekst een goede, getrouwe weergave is van de 
inhoud van de bron

4. Let op het verschil tussen ‘samenhang’ en ‘oorzakelijk verband’

5. Geef bij moeilijke begrippen een korte definitie



Synthetiseren 
Tips

1. Verduidelijk (kort) de betrouwbaarheid van de bronnen
• bvb. “An Schoofs, onderzoeker naar ASS aan de Universiteit 

Gent, vindt dat …”
• Dit verhoogt de geloofwaardigheid van je tekst
• Dit geeft de lezer het signaal: “nu moet ik opletten, er komt iets 

belangrijks”



Synthetiseren 
Tips

2. Maak een duidelijk onderscheid tussen
• Informatie die je uit de bron haalt
• Jouw eigen interpretaties, meningen, aanvullingen, kritieken…

• Als je hier onvoldoende rekening mee houdt, kan je beschuldigd 
worden van plagiaat
• = het werk van anderen voorstellen als eigen werk



Synthetiseren 
Tips
3. Zorg ervoor dat je tekst een goede, getrouwe weergave is van de 
inhoud van de bron

• Zorg voor nuance
• Vermijd te sterke formuleringen 
• Vermijd veralgemeningen

• Niet:
• “Alle kinderen in armoede hebben grote 

leerproblemen.”
• Wel

• “Kinderen in armoede hebben vaker te maken met 
leerproblemen dan andere kinderen.”



Synthetiseren 
Tips
4. Let op het verschil tussen samenhang en oorzakelijk verband.

• Oorzakelijk verband
• het ene leidt tot het andere (oorzaak – gevolg)

• Samenhang
• Twee zaken komen samen voor

• Er kan dus samenhang zijn zonder dat er een oorzakelijk verband is
• Goede bronnen zullen dit onderscheid duidelijk maken, formuleer het 

dan ook zoals de bron het bedoelt



Synthetiseren 
Tips
4. Verschil samenhang - oorzakelijk verband. 



Synthetiseren 
Tips
5. Geef bij moeilijke begrippen een (korte) definitie

• Ga er vanuit dat de lezer niet dezelfde achtergrondkennis heeft als jij

• Zorg ervoor dat de lezer goed begrijpt wat je bedoelt 
• Enkel dan komt je boodschap correct over

• Bedenk goed welke begrippen een definitie moeten krijgen
• Bvb: de betekenis van kinderarmoede is niet vanzelfsprekend



Synthetiseren 
Tips

1. Verduidelijk de betrouwbaarheid van de bronnen.

2. Maak onderscheid tussen informatie uit bronnen en eigen 
interpretaties, meningen, aanvullingen…

3. Zorg ervoor dat je tekst een goede, getrouwe weergave is van de 
inhoud van de bron

4. Let op het verschil tussen ‘samenhang’ en ‘oorzakelijk verband’

5. Geef bij moeilijke begrippen een korte definitie



Synthetiseren: checklist na het schrijven

1. Kan je iedere zin zelf uitleggen? 
2. Is er een duidelijke rode draad? 
3. Heb je duidelijk gemaakt wat je eigen ideeën zijn en broninformatie is? 
4. Is alles relevant? 

• van toepassing op uw onderwerp
• of staat er nog overbodige informatie in?

SUPERTIP!
Laat je tekst nalezen door iemand die het onderwerp niet goed kent en 
bevraag deze persoon nadien. 
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Hoe toetsen we deze leerdoelen? 

• Opdracht 1 – 3: paper opbouwen en uitschrijven
• De student hanteert een helder en correct schriftelijk en mondeling taalgebruik.
• De student verwerkt op een objectieve wijze de informatie (analyseren, synthetiseren en structureren).  
• De student verzamelt uit betrouwbare bronnen relevante informatie voor een professioneel werkstuk.
• De student werkt een professionele tekst uit op een gestructureerde manier.

• Opdracht 1: opstellen van een professionele e-mail
• De student stelt een formele e-mail op.

• Opdracht 5: pitch
• De student hanteert een helder en correct schriftelijk en mondeling taalgebruik.
• De student reflecteert over zijn mediawijze houding. 
• De student reflecteert over zijn taalvaardigheid.
• De student brengt doelgericht informatie over met behulp van een digitale tool.



Hoe toetsen we deze leerdoelen? 
• Opdracht 1: opstellen van een formele e-mail

• De student stelt een formele e-mail op.

• Opdracht 2: uitwerken van een informatieve tekst
• De student hanteert een helder en correct schriftelijk taalgebruik.
• De student verwerkt op een objectieve wijze de informatie.
• De student verzamelt uit betrouwbare bronnen relevante informatie voor een 

informatieve tekst
• De student werkt een informatieve tekst uit op een gestructureerde manier.

• Opdracht 3: Mediawijsheid en taalvaardigheid
• De student reflecteert over zijn mediawijze houding. 
• De student formuleert actiepunten om zijn professionele schriftelijke taalvaardigheid bij 

te sturen op basis van een zelfanalyse. 
• De student formuleert op basis van argumenten een eigen onderbouwde mening. 



Examenopdracht 2: Informatieve 
tekst

• Deel1: Thema, opbouw en motivatie van een tekst
• Deel 2: Bronnenverslag
• Deel 3: De informatieve tekst



Opdracht 2, deel 2: Bronnenverslag



Opdracht 2, deel 2: Bronnenverslag



Opdracht 2, deel 2: Bronnenverslag




