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1. Inleiding 
 
In onze maatschappij wordt in toenemende mate een beroep gedaan op onze digitale 
vaardigheden en in het bijzonder vaardigheden om informatie te zoeken en te verwerken (21th 
century skills). Mediatheken en docenten hebben hierin een belangrijke taak. Ter ondersteuning 
hiervoor heeft Fontys Dienst Onderwijs en Onderzoek in samenwerking met Fontys 
Mediatheken een Toolbox ingericht. De Toolbox komt tegemoet aan de behoefte aan 
overzichtelijk, aantrekkelijk en flexibel inzetbaar lesmateriaal voor het verzorgen van workshops 
en lessen Informatievaardigheden. Het is belangrijk dat er ingespeeld wordt op actuele 
ontwikkelingen en gebruik gemaakt wordt van nieuwe technologie en didactische werkwijzen. 
Het materiaal moet ‘just-in-time’ aangeboden worden en online toegankelijk zijn.  Er is steeds 
meer vraag naar maatwerk en er is behoefte aan het kunnen arrangeren van een eigen 
workshop die aansluit bij de wensen van de opleiding. 

2. Definities en begrippen 
Informatievaardigheden 
Informatievaardigheid is die combinatie van competenties die het individu in staat stelt te 
onderkennen welke informatie nodig is om de behoefte aan informatie te vervullen, deze 
informatie op een efficiënte en effectieve manier te verzamelen, te evalueren en voor zichzelf te 
verwerken en op een correcte wijze in een product kan omzetten en dit product kan 
presenteren of verspreiden. (Bron: Informatievaardigheden, Werkgroep Normering 
Informatievaardigheden, 2005) 
 
Leerdoelen 
De  leerdoelen behorende bij informatievaardigheden geven per fase van het proces de 
competenties weer die een student na afloop van deze fase beheerst. 

Toolbox 
Platform waarin de materialen verzameld zijn rondom informatievaardigheden. Toolbox is naam 
die gekozen is voor de materialenbank, omdat het tools/gereedschappen bevat die te gebruiken 
zijn bij lessen informatievaardigheden.  

3. Inhoud Toolbox 
In de Toolbox is (les)materiaal opgenomen met betrekking tot het scholen van studenten op het 
onderwerp Informatievaardigheden. Informatiespecialisten en docenten binnen Fontys kunnen 
dit in eerste instantie gebruiken om workshops en lessen te arrangeren.  
Het uiteindelijke doel is om informatievaardigheden te embedden in het onderwijs, met 
materiaal dat flexibel toegankelijk is, aantrekkelijk en zelfstandig te gebruiken door alle 
studenten van Fontys. 
De opgenomen materialen zijn deels ontwikkeld door leden van de Pojectgroep ‘Ontwikkelen 
Toolbox Informatievaardigheden’.  Daarnaast zijn materialen opgenomen die ontwikkeld zijn 
door informatiespecialisten, werkzaam binnen de diverse instituten en opleidingen van Fontys. 
Ook is gebruik gemaakt van de vele materialen die online beschikbaar zijn. Materialen die een 
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algemeen deel van de informatievaardigheden beslaan en niet Fontys-gerelateerd zijn. Deze 
zijn – met bronvermelding – toegevoegd aan de diverse stappen van het 
informatievaardigheden-proces.  
Voor de navigatie binnen de Toolbox kan gebruik worden gemaakt van het menu in de 
bovenbalk, de uitgebreide zoekfunctie, de lesdoelentabel  en de tagcloud. 
Bij alle materialen is aangegeven op welke wijze deze zijn te downloaden en te verwerken in 
een eigen arrangement Informatievaardigheden. Op deze manier blijft het origineel altijd op 
deze site beschikbaar, maar kunnen de gedownloade materialen aan de eigen wensen worden 
aangepast of opgenomen in een eigen productie.  

3.1 Uitgangspunten 

Bij het inrichten van de Toolbox zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
o kan worden ingezet voor/door alle Fontys informatiespecialisten en docenten, 
o bevat materialen voor bachelor-  en masteropleidingen, 
o is modulair opgezet zodat de materialen op maat kunnen worden geselecteerd en  

aangeboden, 
o kan zelfstandig worden doorlopen, 
o wordt centraal beheerd en doorontwikkeld, 
o en de materialen kunnen ingebed worden in het curriculum van de Fontys student, 
o speelt in op de belevingswereld van de  student, 
o is goed toepasbaar bij blended learning en flipping the classroom, 
o biedt mogelijkheden tot kennisdeling, interactie en het delen van best practices, 
o biedt een variëteit aan (interactieve) werkvormen.  

 

3.2 Toolbox en aanbod studenten  

Zoals in de uitgangspunten is te lezen is de Toolbox in eerste instantie opgezet voor docenten 
en informatiespecialisten als basis voor het arrangeren van lessen en workshops 
Informatievaardigheden. Een groot deel van het materiaal is echter ook direct geschikt voor 
studenten om zelfstandig onderdelen van het informatievaardighedenproces onder de knie te 
krijgen.  
Om studenten rechtstreeks toegang te geven tot de Toolbox lijkt echter niet aan te raden. Ze 
komen dan in een grote bak met materialen terecht en moeten op zoek naar een geschikte 
instructie waar ze op dat moment behoefte aan hebben.  
Een mogelijke oplossing is dat elke informatiespecialist of docent via het gebruikelijke kanaal 
(instituuts- of opleidingsportal, mediatheekinformatiesite, Natschool) een selectie aanbiedt van 
de materialen die geschikt zijn voor de eigen studenten. Eventueel gespecificeerd per module 
of aansluitend bij het curriculum.  
Er wordt dan wel gelinkt naar de Toolbox, maar de student komt direct op geschikt materiaal 
terecht.  Wil de student nog verder rondkijken welke materialen zijn opgenomen, is dat geen 
probleem.  
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4. Didactische belichting 
Model Ervaringsleren Kolb 
Bij het ontwikkelen van een workshop/les Informatievaardigheden is een didactische 
onderbouwing belangrijk, bijvoorbeeld aan de hand van het leermodel van Kolb. 

Voor het activerend opleiden kan het ervaringsleren als handvat dienen. Binnen het 
ervaringsleren zullen de deelnemers een aantal fasen doorlopen. Deze fasen vormen het totale 
leerproces. Dit ervaringsleren is een model van Kolb (1984), waarbij Kolb ervan uitgaat dat er 
sprake is van een aantal opeenvolgende stappen tijdens het leren (Figuur 1). 

 

 
Figuur 1: Model Ervaringsleren Kolb 

 

Ervaren: de deelnemers brengen een eigen ervaring in, of voeren opdrachten uit die verwijzen 
naar hun situatie. 
Reflecteren:  reflecteren op hun handelingen en ervaringen. 
Conceptualiseren: de deelnemers krijgen theorie uitgelegd, of verwerven de theorie op een 
andere manier. 
Toepassen: opdrachten uitvoeren waarin de theorie wordt gebruikt. De aangeboden kennis of 
vaardigheden wordt dan door de deelnemers gebruikt. 

Door deze manier van aanbieden worden alle fasen van het ervaringsleren doorlopen.  
De combinatie theorie en opdracht bevat de fasen conceptualiseren, toepassen en ervaren.  
Het ervaren kan bereikt worden door gebruik te maken van onderwerpen die de student zelf 
meebrengt of die in samenwerking met de instituten zijn vastgesteld. De fase reflecteren bevat 
het beoordelen van de opdracht en het evalueren van de workshop. 
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4.1. Leerdoelen  

Binnen het proces om informatievaardigheden aan te leren kunnen we 5 stappen 
onderscheiden (Brand-Gruwel, Wopereis & Walraven, 2009). Deze fasen vormen de basis van 
elk zoekproces. Elke fase is onderverdeeld in een aantal activiteiten of stappen, die uitgevoerd 
kunnen worden om het proces zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Naast het 
uitvoeren van de stappen vindt er voortdurend regulatie en evaluatie plaats.  

Voor iedere fase van het informatievaardighedenproces kunnen Leerdoelen benoemd worden 
(zie Tabel 1).  
Deze leerdoelen geven per fase van het proces de competenties weer die een student na 
afloop van deze fase beheerst. De materialen bij de leerdoelen gaan specifiek in op uitleg en 
oefening van dit leerdoel.  
(Deze leerdoelen zijn ook als tabel opgenomen in de Toolbox. Er kan meteen doorgeklikt 
worden naar de materialen behorend bij de leerdoelen).  

 

Fase  Leerdoel 
Voorkennis 
 

☐   Voorkennis activeren 
☐   Potentiële informatiebronnen identificeren 

Definiëren 
 
 
 
 

☐   Onderwerp formuleren 
☐   Onderzoeksvraag vertalen naar literatuurvraag 
☐   Onderwerp afbakenen 
☐   Hoofd- en deelvragen formuleren 
☐   Overzicht maken van zoektermen 
☐   Zoekplan opstellen 

Zoeken ☐   Zoekmethode bepalen 
☐   Zoekstrategie formuleren 
☐   Informatiebronnen gebruiken 
☐   Geavanceerde zoekopties gebruiken 
☐   Informatie vastleggen 

Selecteren en 
beoordelen 

☐   Hoofdlijnen destilleren 
☐   Evalueren met vooropgestelde criteria 
☐   Tegenstrijdigheden onderkennen 
☐   Betrouwbaarheid/bruikbaarheid beoordelen 

Verwerken 
 

☐   Verwerken tot nieuw product 
☐   Richtlijnen voor informatiegebruik toepassen 
☐   Literatuurlijst samenstellen 
☐   Bronvermelding in lopende tekst opnemen 

Presenteren 
 

☐   Geschikte presentatievorm kiezen 
☐   Product effectief verspreiden 

Evalueren ☐   Proces en product evalueren 
 
Tabel 1: Leerdoelen Informatievaardigheden 
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5. Werking en gebruik Toolbox 
 
De Toolbox Informatievaardigheden is door de uitgebreide menustructuur en de vele 
zoekmogelijkheden op verschillende manieren te gebruiken. Hieronder volgt eerst een uitleg 
van het menu, de knoppen en mogelijkheden.  

5.1 Menu 

De Toolbox kent twee menu’s:  

1. Blokken: bij het starten van de Toolbox staan in het beginscherm acht blokken. In de 
Toolbox Informatievaardigheden wordt uitgegaan van een zesfasenmodel (Figuur 2): 

o Definiëren 
o Zoeken 
o Selecteren en beoordelen 
o Verwerken 
o Presenteren 
o Evalueren 

Deze zes fasen vormen de basis van elk zoekproces. Klik op een fase om te zien welke 
materialen daarover beschikbaar zijn  
Daarnaast is een blok toegevoegd voor:  

o Voorkennis 
o Alles 

Is niet precies duidelijk in welke fase je materiaal zoekt of wil je gewoon eens bladeren door 
alle materialen, kies dan voor ‘Alles’.  

 

 
Figuur 2: Menu Toolbox - Blokken 
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2. Menubalk: in de paarse balk bovenaan de pagina kun je kiezen voor de diverse 
functies van de Toolbox (Figuur 3):  

A. Toolbox: bestaat evenals de blokken uit de zes fasen van het zoekproces, 
aangevuld met ‘Voorkennis’ en ‘Alles’.  
In dit menu is elke fase onderverdeeld in leerdoelen. Daarmee kan gericht naar 
een onderdeel van de zes fasen gezocht worden.  

B. Over: hier vind je meer informatie over de Toolbox, een handleiding, de 
leerdoelentabel (zie 5.5), disclaimer en een bronnenlijst. 

C. Ideeënbox: hierin zijn lesideeën opgenomen en kunnen eigen materialen en 
lesideeën worden aangeleverd. 

D. Forum: interactief forum voor het delen van kennis, uitwisselen van ervaringen 
en toevoegingen voor de Toolbox.  

E. Mijn Tools: tijdelijk opslaan van geselecteerde materialen om ze later te 
downloaden. 

F. Contact 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Menu Toolbox - Uitklapmenu 
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5.2 Zoekfuncties 

Binnen de Toolbox kan gezocht worden via diverse opties:  
1. Het zoekvak in de paarse menubalk boven (Figuur 4) 
2. Het witte zoekvak in de onderbalk (Figuur 5) 
3. Via de tagcloud op materiaalsoort. (Figuur 6)  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

5.3 Informatie per materiaal 

 
Naast de bovenstaande zoekopties en het menu is er bij elk materiaal veel informatie te vinden. 
Ook kan daar doorgeklikt worden naar de leerdoelen en andere materialen. Hoe dat werkt 
wordt hieronder beschreven aan de hand van een voorbeeld (Figuur 7). 
  
 

1. In de tekst zijn links naar websites opgenomen 
2. Indien verwante materialen of  aanvullende materialen in de Toolbox zijn opgenomen, 

wordt daar direct naar verwezen.  
3. Is het materiaal  fysiek  opgenomen in de Toolbox (dus niet alleen een link naar een 

externe website) dan kan dit materiaal direct gekopieerd worden naar je eigen 
bestanden. Klik op ‘Download’ en je kunt het bestand opslaan (eventueel onder een 
andere naam) in een map naar keuze.  

4. Onderaan de pagina staat bij elk materiaal in welke fase van het 
Informatievaardighedenproces dit materiaal past en bij welk leerdoel het aansluit. In dit 
voorbeeld:  

Figuur 4: Zoekvak in menubalk 

Figuur 5: Zoekvak onder in pagina 

Figuur 6: Tagcloud - zoeken op materiaalsoort 
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Fase:    Zoeken 
Leerdoelen:  Zoekopties 

 Informatiebronnen 
5. Onder elk materiaal is ook de materiaalsoort aangegeven. Dat lijkt niet nodig als je het 

materiaal al voor je hebt, maar met deze toevoeging wordt wel de mogelijkheid geboden 
om onderin de tagcloud ook te zoeken op materiaalsoort.  
Hiermee heb je tevens de mogelijkheid om  meteen door te klikken naar vergelijkbare 
materialen.  

 
 
 
 

 
 
 

5.4 Ideeënbox 

5.5 Forum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 7: Navigatie per materiaal 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 
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5.4 Ideeënbox  

De Ideeënbox is onderverdeeld in:  

 
 
Lesideeën 
Hier vind je voorbeelden van complete workshops of lessen Informatievaardigheden, zoals die 
door docenten of informatiespecialisten binnen Fontys uitgevoerd zijn. Je kunt ze eventueel zo 
gebruiken voor je eigen workshops. Of ter inspiratie voor je een workshop gaat arrangeren. 
  
Wil je je eigen les in de toolbox laten opnemen? Gebruik dan het formulier op de website.  
 
 

 
 
Materiaaltip 
De Toolbox is een verzameling van een verscheidenheid aan materialen die gebruikt kunnen 
worden voor het samenstellen van een workshop of les Informatievaardigheden. Heb je zelf 
materiaal of een complete workshop/les, wat je wilt delen met de gebruikers van de Toolbox? 
Gebruik dan het formulier bij Materiaaltips om het materiaal naar de redactie van de Toolbox 
te sturen. 
(NB Staat het materiaal op een website die openbaar toegankelijk is, dan graag een link. Als 
het afgeschermd materiaal betreft dan graag het document zelf sturen). 
De redactie zal het materiaal bekijken en opnemen in de Toolbox. Je krijgt altijd bericht op 
welke wijze het materiaal is toegevoegd aan de Toolbox. 
 
Aandachtspunten voor aanleveren van materialen lees je hier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8: Lesidee 

Figuur 9: Materiaaltip 

 
Handleiding Toolbox Informatievaardigheden Fontys Hogescholen  12 
 

http://toolbox.fontysdienstoeno.nl/wp-content/uploads/2015/01/Aandachtspunten-voor-aanleveren-materialen-Toolbox-Informatievaardigheden.pdf
http://toolbox.fontysdienstoeno.nl/wp-content/uploads/2015/01/Aandachtspunten-voor-aanleveren-materialen-Toolbox-Informatievaardigheden.pdf


      
 
 
 
 

5.5 Forum 

In de Uitgangspunten bij het ontwikkelen en inrichten van de Toolbox Informatievaardigheden 
staat: “biedt mogelijkheden tot kennisdeling, interactie en het delen van best practices”.  

 
Om daaraan tegemoet te komen is een Forum ingericht.  
In dit Forum kunnen diverse zaken aan de orde komen:  

• ontbrekende materialen of onderwerpen in de Toolbox 
• uitwisseling van ervaringen in het gebruik van materialen 
• nieuwe materialen die je beschikbaar wilt stellen voor de 

Toolbox (inleveren kan via Materiaaltip, maar het kan zijn 
dat je eerst wilt overleggen over de bruikbaarheid) 

• vragen over informatievaardigheden en lessen daarover 
• vragen over het arrangeren van een workshop of les 
• uitwisseling van algemene zaken die met 

informatievaardigheden te maken hebben 
• signaleren van fouten of onvolkomenheden in de Toolbox 
• etcetera. 

 
Lezen van het Forum en de berichten daar is altijd mogelijk. Pas als 
je wilt reageren op een onderwerp of een nieuwe discussie wilt 
starten, dan is een registratie verplicht.  
Volg daarvoor de stappen zoals die zijn aangegeven bij 
‘Registreren’.  
 
Voor het starten van een nieuwe discussie kun je meteen een 
rubriek aangeven. Deze rubrieken corresponderen met de fasen 
van het informatievaardigheden-proces zoals die in de Toolbox 
wordt gebruikt. Daarmee is snel terug te vinden of je vraag 
bijvoorbeeld al eerder gesteld is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10: Forum 
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5.6 Mijn Tools 

Bij elke materiaal in de Toolbox is een link opgenomen : ‘Toevoegen aan Mijn tools’. (Figuur 11) 
 

 
 

 
 
 
 

Door op deze link te klikken voeg je het desbetreffende item aan de pagina ‘Mijn Tools’ toe.  
Daar verschijnt dan een overzicht van  je favoriete tools.  
Heb je niets toegevoegd? Dan is de pagina verder leeg. 
 
 

 
Figuur 12: Mijn Tools in Menubalk 
Het toevoegen van favoriete materialen aan ‘Mijn Tools’ kun je gebruiken bij het zoeken naar 
materialen en het arrangeren van een workshop. Kom je interessant materiaal tegen, dan hoef 
je dat niet meteen te downloaden naar je eigen bestanden. Je kunt het ook even ‘bewaren’ om 
later alle geselecteerde materialen te vergelijken en daarna pas definitief te downloaden.  
 
Ook materialen die je vaker wilt gaan gebruiken of wilt verzamelen voor een volgende 
workshop kun je op deze manier ‘bewaren’.  
Voordeel: als er tussentijds iets gewijzigd wordt in het document of de beschrijving ervan, zie je 
die nieuwe tekst. Zou je het document meteen downloaden, dan zie je geen wijzigingen in je 
gedownloade bestand.  
 
Let op: deze toepassing werkt met cookies. Zo lang de cookies van je browser niet verwijderd 
worden, blijven de geselecteerde materialen bij  ‘Mijn Tools’ staan. Bij het verwijderen van 
cookies (handmatig of automatisch bij het afsluiten van je laptop of pc) wordt de lijst 
automatisch leeggemaakt.  
 
 

5.7 Contact 

Toolbox Informatievaardigheden is een samenwerkingsproject van Dienst Onderwijs en 
Onderzoek en Fontys Mediatheken (c.q. Informatiespecialisten verbonden aan instituten). 
Voor vragen over of aanvullingen op deze Toolbox kun je contact opnemen met de projectleden 
zoals die genoemd worden op de contactpagina.  
Voor meer informatie over de wijze waarop in jouw instituut of opleiding Informatievaardigheden 
worden gebruikt, kun je ook contact opnemen met de mediatheek of informatiespecialist van je 

 Figuur 11: Toevoegen aan  'Mijn 
Tools' 
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instituut. Voor de namen en contactgegevens daarvan verwijzen we naar de Digitale 
Mediatheek.  
 
 

5.8 Beoordelen materialen 

Om meer interactie op materiaalniveau te krijgen, is er de mogelijkheid om materialen te 
beoordelen met sterren.  
Op een schaal van 5 kun je bij elk materiaal aangeven wat je vindt van de bruikbaarheid. 
Daarvoor klik je onderin de materiaalpagina op de sterren en geeft daarmee je beoordeling.  
 

 
Figuur 13: Beoordelen materialen met sterren 

In de Footer van de Toolbox (paarse balk onderin elk scherm) zijn altijd de 3 ‘Best beoordeelde 
tools’ zichtbaar (Figuur 14). Wil je dus snel weten wat andere gebruikers als goede tools 
hebben beoordeeld, kijk dan daar. 
 
Indien een bepaald materiaal meerdere malen slecht beoordeeld wordt, zal de redactie de 
opname van het materiaal in de Toolbox heroverwegen. Het kan zijn dat er inmiddels een 
betere versie over het betreffende onderwerp beschikbaar is.  
Vind je dat een materiaal niet geschikt is voor de Toolbox, dan kun je je motivatie daarvoor in 
het Forum plaatsen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 14: Best beoordeelde tools 
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5.9 RSS 

De Toolbox is een dynamisch geheel en zal continu worden aangevuld. Zoals bij 5.4 Ideeënbox 
al is aangegeven, kunnen docenten en informatiespecialisten materialen ter beschikking stellen 
of voorstellen.  
Met die materialen groeit de Toolbox en zal daarmee nog meer studenten  
en docenten van informatie kunnen voorzien.  
Om op de hoogte gehouden te worden van de nieuwe materialen die  
opgenomen worden, is het mogelijk een RSS-alert in te stellen.  

 
 

Door de RSS knop (Figuur 15) links onder in beeld aan te klikken,  opent een RSS feed. Op die 
pagina kun je kiezen voor de manier waarop je op de hoogte wilt worden gehouden van nieuwe 
materialen.  
Indien je een feedreader (bijv. Feedly) gebruikt, kun je de URL daar in plakken en komen de 
aankondigingen op de normale manier bij je binnen.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gebruik je Outlook dan kun je boven in de RSS pagina van de Toolbox kiezen voor Microsoft 
Outlook. In Outlook verschijnt dan een extra regel (Figuur 16), waar je automatisch bericht 
ontvangt als er nieuwe materialen zijn opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 15: RSS knop 

Figuur 16: RSS-feed in Outlook 
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6. Arrangeren van een workshop 
Alvorens te starten met het arrangeren van een workshop, les of leerlijn is het noodzakelijk om 
de leerinhoud, leerdoelen en didactische werkvormen te bepalen. Vervolgens kunnen hierbij de 
passende materialen (tools) worden gezocht.  
Het  ‘Ontwerpformulier workshop Informatievaardigheden‘  kan hiervoor als leidraad 
dienen.  
In het Ontwerpformulier is de Leerdoelentabel opgenomen, die al is besproken in 4.1. 
Leerdoelen. Onderstaand zie je die tabel nogmaals. Er kan meteen doorgeklikt worden naar de 
materialen behorend bij de leerdoelen.  
 
De te gebruiken werkvormen en materialen zijn persoonsafhankelijk, locatieafhankelijk en 
afhankelijk van de groepsgrootte.  Zorg voor voldoende afwisseling in werkvormen om tot een 
evenwichtige, efficiënte en voor studenten aantrekkelijke les te komen.  
 
 
Fase  Leerdoel 
Voorkennis 
 

☐   Voorkennis activeren 
☐   Potentiële informatiebronnen identificeren 

Definiëren 
 
 
 
 

☐   Onderwerp formuleren 
☐   Onderzoeksvraag vertalen naar literatuurvraag 
☐   Onderwerp afbakenen 
☐   Hoofd- en deelvragen formuleren 
☐   Overzicht maken van zoektermen 
☐   Zoekplan opstellen 

Zoeken ☐   Zoekmethode bepalen 
☐   Zoekstrategie formuleren 
☐   Informatiebronnen gebruiken 
☐   Geavanceerde zoekopties gebruiken 
☐   Informatie vastleggen 

Selecteren en 
beoordelen 

☐   Hoofdlijnen destilleren 
☐   Evalueren met vooropgestelde criteria 
☐   Tegenstrijdigheden onderkennen 
☐   Betrouwbaarheid/bruikbaarheid beoordelen 

Verwerken 
 

☐   Verwerken tot nieuw product 
☐   Richtlijnen voor informatiegebruik toepassen 
☐   Literatuurlijst samenstellen 
☐   Bronvermelding in lopende tekst opnemen 

Presenteren 
 

☐   Geschikte presentatievorm kiezen 
☐   Product effectief verspreiden 

Evalueren ☒   Proces en product evalueren 
Tabel 2; Leerdoelen Informatievaardigheden 
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Een voorbeeld van hoe een workshop-arrangement kan zijn opgebouwd.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 17: Voorbeeld workshop arrangement 

 
Na het invullen van de eerste drie kolommen van het Ontwerpformulier kan met behulp van de 
Leerdoelentabel in de Toolbox het benodigde lesmateriaal gezocht worden.  
 

7. Voorbereiding uitvoering workshop 
Na het arrangeren van een workshop of les, kun je je voorbereiden op de daadwerkelijke 
uitvoering. Je zou daarbij kunnen letten op de volgende aandachtpunten: 
  
- PowerPoint aanpassen naar eigen situatie – eigen naam, logo opleiding en e-mailadres 

toevoegen. 
- Eventueel A4 maken met overzicht van het programma van de workshop voor de 

studenten met links naar de documenten die ze nodig hebben.   
- Waar zet je de handleidingen voor studenten van de databanken neer zodat zij ze 

kunnen bekijken tijdens de workshop. Hoe communiceer je dat tijdens de workshop naar 
de studenten?  

- Wat ga ik printen voor studenten; de  oriëntatie werkbladen en/ of  selectiecriteria, de 
zoekopdrachten, evaluatieformulier etc. Of laat je dat digitaal invullen, opslaan en naar 
jou mailen? 

- Websites en inlogcodes bij de hand hebben (van bijv. Nearpod – Youtube filmpjes –
databanken – Socrative en andere websites of tools die je wilt gebruiken). Vooraf 
klaarzetten van de websites van bijv. databanken die je gaat behandelen, werkt sneller 
tijdens de workshop.  

 
 

Theorie 

Opdracht 

Theorie 

Spel 

Onderling uitwisselen 

Evalueren 

Introductie 
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8. Tot slot  
 
In oktober 2014 werd gestart met het Project ‘Ontwikkelen Toolbox Informatievaardigheden’. In 
mei 2015 werd de eerste versie opgeleverd. In de tussenliggende maanden is door de 
Projectgroep hard gewerkt aan de totstandkoming van deze Toolbox.  
 
We zijn veel dank verschuldigd aan de leden van de Projectgroep, bestaande uit leden van de 
Werkgroep Informatievaardigheden. Allen zijn werkzaam als Informatiespecialist bij Fontys 
Hogescholen, al dan niet verbonden aan een instituutsmediatheek, of bij de Dienst Onderwijs 
en Onderzoek. 
Daarnaast maken we veel gebruik van materiaal van andere Hogescholen en instanties of 
particulieren. Voor het gebruik daarvan hebben we vooraf toestemming voor opname in de 
Toolbox gevraagd. We zijn dankbaar voor de bereidwilligheid van hen voor de toestemming en 
de mogelijkheid om de materialen te verspreiden.  
 
In de aanloop naar het ontwikkelen hebben docenten en lectoren van verschillende instituten 
van Fontys hun medewerking verleend door het beantwoorden van onze vragen. Daarmee 
kregen we een goed beeld van de verschillende wijzen waarop binnen Fontys het 
informatievaardigheden-onderwijs uitgevoerd wordt. We hopen dat we met de Toolbox een 
goede bijdrage kunnen leveren aan dit onderwijs.  
 
Na de oplevering van de eerste versie is er echter nog veel werk aan de winkel. De Toolbox is 
tenslotte een dynamische omgeving en zal constant doorontwikkelen.  
Immers, het is de bedoeling dat er veel meer materialen opgenomen worden. Met name 
materiaal van docenten en informatiespecialisten die al gebruikt zijn in lessen en een bijdrage 
leveren aan de variëteit aan materialen die we hier willen bieden.  
 
We nodigen iedereen dan ook van harte uit om deze Toolbox volop te gebruiken en vooral 
materialen aan te leveren.  
 
Aan het eind van deze handleiding nemen we voor de volledigheid de tekst van de Disclaimer 
over. Daarmee verantwoorden we de werking van de Toolbox en rechten die hieraan 
verbonden zijn.  

8.1 Disclaimer 

 De Toolbox Informatievaardigheden, http://toolbox.fontysdienstoeno.nl, (hierna: “website”) is 
een project van Dienst Onderwijs en Onderzoek – Fontys Hogescholen (hierna: “Fontys”) in 
samenwerking met Fontys Mediatheken (c.q. informatiespecialisten verbonden aan de Fontys 
instituten). 

De op de website opgenomen materialen zijn deels ontwikkeld door leden van de Pojectgroep 
Ontwikkelen Toolbox Informatievaardigheden en deels door informatiespecialisten, werkzaam 
binnen de diverse Fontys instituten. Daarnaast zijn online beschikbare materialen van derden 
gericht op informatievaardigheden in het algemeen opgenomen, zie hiervoor de 
bronvermelding. 

De gegevens op de website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over 
informatievaardigheden. Fontys spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel 
mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment 
worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de website geen rechten worden 
ontleend. 
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Het bezoek aan de website is voor uw eigen rekening en risico. Fontys sluit iedere 
aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website en het gebruik 
van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit, behalve als de schade een 
gevolg is van opzet door Fontys. Voor op de website opgenomen hyperlinks en verwijzingen 
naar materialen op andere websites of diensten van derden aanvaardt Fontys geen 
aansprakelijkheid. 

De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie 
Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke 
materialen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Handleiding Toolbox Informatievaardigheden Fontys Hogescholen  20 
 



      
 

9. Referenties - bronnen 
 
 
Brand-Gruwel, S., Wopereis, I. & Walraven, A. (2009). A descriptive model of information 
problem solving while using internet. Computers & Education, 53, 1207-1217. Doi 
10.1016/j.compedu.2009.06.004 
 
Dirkse-Hulscher, S. & Talen,A. (2007). Het groot werkvormenboek: dé inspiratiebron voor 
resultaatgerichte trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten.  Academic Service: Den 
Haag 
 
Kallenberg, T., van der Grijspaarde, L., ter Braak, A. & Baars, G. (2014). Leren (en) doceren in 
het hoger onderwijs. LEMMA: Utrecht: 3e dr. 
 
 
 
 
 
 

 
Handleiding Toolbox Informatievaardigheden Fontys Hogescholen  21 
 


	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. Definities en begrippen
	3. Inhoud Toolbox
	3.1 Uitgangspunten
	3.2 Toolbox en aanbod studenten
	Zoals in de uitgangspunten is te lezen is de Toolbox in eerste instantie opgezet voor docenten en informatiespecialisten als basis voor het arrangeren van lessen en workshops Informatievaardigheden. Een groot deel van het materiaal is echter ook direc...

	4. Didactische belichting
	4.1. Leerdoelen

	5. Werking en gebruik Toolbox
	5.1 Menu
	5.2 Zoekfuncties
	5.3 Informatie per materiaal
	5.4 Ideeënbox
	5.5 Forum
	5.4 Ideeënbox
	5.5 Forum
	5.6 Mijn Tools
	5.7 Contact
	5.8 Beoordelen materialen
	5.9 RSS

	6. Arrangeren van een workshop
	7. Voorbereiding uitvoering workshop
	8. Tot slot
	8.1 Disclaimer

	9. Referenties - bronnen

