Workshop Informatievaardigheden 1
Duur: 2 lesuren
Doelgroep: eerstejaars studenten

Dia 1
Begeleider stelt zich voor.
Begeleider vraagt studenten of zij weten wat de bedoeling van de workshop is ( = zelden het
geval).
- Begeleider legt de leerdoelen uit:
a. Kennismaken met nieuwe informatiebronnen die nu nog onbekend zijn, maar heel bruikbaar
zullen zijn voor de studie, mede omdat zij informatie bieden die elders niet of heel moeilijk te
vinden is.
b. Beter leren zoeken op internet.
-

Dia 2
Uitleg programma: aandacht voor zoeken op het internet, maar grootste deel zal in het teken staan
van de Digitale Mediatheek. Tussendoor enkele kleine opdrachten, vervolgens veel opdrachten die
zelfstandig gedaan worden en die het tweede deel van de workshop in beslag zullen nemen.
Opdrachten moeten aan het einde van de workshop worden ingeleverd, ook wanneer niet af. Bij
voldoende resultaat wordt binnen 10 werkdagen Bewijs van Deelname toegezonden. Belangrijkste
criterium om te slagen is actieve deelname. Niet erg wanneer niet alle opdrachten gemaakt zijn. Wel
geldt: hoe minder opdrachten gemaakt, des te minder fouten er gemaakt mogen worden.
De begeleider vraagt of de uitleg helder is.

Dia 3
-

Vraag begeleider: je bent voor je studie op zoek naar informatie op internet. Waar begin je mee?

[Studenten noemen bijna altijd Google].

Dia 4
-

Vraag begeleider: is er een bepaalde website waar je vaak komt, al dan niet via Google?

[Studenten noemen vrijwel altijd Wikipedia].
-

Vraag begeleider: Is Wikipedia bruikbaar voor de studie?

[Een deel van de studenten zal ontkennend antwoorden. Vraag door naar de redenen waarom
Wikipedia wel/niet bruikbaar is. De meest genoemde reden is dat ‘iedereen’ Wikipedia kan aanpassen
en Wikipedia daarom geen betrouwbare bron is].

Dia 5
De begeleider erkent dat de mogelijkheid om een artikel op Wikipedia te kunnen toevoegen of
aanpassen inderdaad de essentie van Wikipedia is. Daarin schuilt een gevaar: er kan onzin geplaatst
worden door mensen die zich deskundig voordoen maar het niet zijn. Echter: geldt dit niet voor heel
veel websites? Iedereen kan toch gemakkelijk een website opzetten en daar van alles op beweren.
Bezoekers hebben dan niet de mogelijkheid om eventuele fouten te corrigeren. Wikipedia biedt die
mogelijkheid wel. Zou daarom niet andersom geredeneerd moeten worden: is Wikipedia niet juist
betrouwbaarder dan heel veel website van particulieren en misschien ook wel van organisaties juist
vanwege de mogelijkheid fouten zelf te kunnen verbeteren? Niettemin wordt Wikipedia juist vanwege
de mogelijkheid zelf de content te kunnen bewerken vaak afgekeurd, zowel door docenten als door
informatiespecialisten. Is dat terecht?

Dia 6
-

Begeleider vertelt over artikel over Jean Francois Moufot.

Een aantal jaren geleden verscheen op Wikipedia een artikel over Jean Francois Moufot, Franse
wiskundige en filosoof. Uitgebreid artikel: over diens moeilijke jeugd, de door hem ontwikkelde
stellingen, boeken die door hem waren geschreven, etc. Pas na 4 jaar ontdekte men dat het artikel
een hoax was: er was niets van waar, Jean Francois Moufot bleek zelfs niet te hebben bestaan.
Niettemin is op internet de oorspronkelijke informatie uit het artikel nog te vinden: kennelijk hebben
sommigen het artikel voor waar aangenomen en informatie daaruit gekopieerd. Jean Francois Moufot
is niet de enige hoax geweest: er zijn er honderden ontdekt.
-

Vraag van begeleider: Mag hieruit worden geconcludeerd dat Wikipedia dus onbetrouwbaar is?

Meestal geven studenten tegengestelde antwoorden. De begeleider gaat kort de discussie aan:
Wikipedia kan niet op één hoax of zelfs op honderden hoaxes worden afgeschreven als een
onbetrouwbare bron. Wikipedia telt immers enkele tientallen miljoen artikelen. Ook het NOS Journaal
blundert wel eens, Volkskrant en NRC moeten regelmatig rectificeren, toch beschouwen we die als
betrouwbare nieuwsbronnen. Bovendien: Moufot was een fictieve figuur. Wie zoekt wel eens naar
iemand waarvan hij niet weet dat hij bestaat? Het aantal mensen dat het artikel heeft gevonden zal
dus zeer beperkt zijn geweest en – essentieel – het aantal mensen dat de fout heeft kunnen
ontdekken en verbeteren dus ook. De Moufot-hoax bewijst dus slechts één ding: er kunnen enorme
fouten op Wikipedia staan en gevonden informatie moet dus altijd geverifieerd worden. Maar dat geldt
– generaliserend gesteld – voor élke (internet)bron.
Eigenlijk valt het met het aantal fouten op Wikipedia wel mee. Met name de Engelstalige Wikipedia
heeft een goede reputatie (evenals bijvoorbeeld de Duitse en Spaanse) en bevat niet heel veel meer
fouten dan de papieren encyclopedieën van vroeger. Er worden wel veel fouten gemaakt, maar ca.
60% daarvan wordt binnen minuten tot uren verbeterd, veel van de resterende fouten in de periode
daarna. Kijk maar eens naar de datum van laatste update, onderaan bij elk Wikipedia-artikel. Vaak is
die heel recent, met name bij de Engelstalige Wikipedia. Hoe populairder het onderwerp, des te meer
lezers en dus meer kans dat aanvullingen en correcties snel plaatsvinden.
-

Vraag van begeleider: hebben jullie nog een beeld van wat dat is, een papieren encyclopedie,
heeft iemand die nog thuis?

[De meeste studenten hebben geen beeld meer van een papieren encyclopedie].
De begeleider beschrijft kort dat veel huishoudens enkele decennia geleden nog een papieren
encyclopedie hadden, vaak aangeschaft wanneer de kinderen naar de middelbare school gingen. i.t.t.

Wikipedia was de informatie statisch, veranderde niet, totdat een nieuw jaarboek of supplement
verscheen. Toch hadden deze papieren encyclopedieën een belangrijk voordeel t.o.v. Wikipedia:
professionele redactie die er voor zorgde dat elke artikel van min of meer gelijke kwaliteit was.
Wikipedia is daarentegen onevenwichtig: korte onvolledige artikelen, maar ook veel te lange artikelen
over triviale onderwerpen. Qua fouten valt het echter wel mee.
-

Vraag van begeleider: wie raadpleegt ook wel eens de Engelstalige Wikipedia? Merk je verschillen
met de Nederlandstalige Wikipedia?

-

Begeleider toont een voorbeeld van een uitvoerig Engelstalig artikel (Actuary) en scrollt omlaag
naar de references (bronnen). Deze zijn essentieel: stellen je in staat te verifiëren of de geboden
informatie feitelijk juist is. Nog veel Wikipedia-artikelen vermelden geen bronnen. Die zijn
waardeloos. Wikipedia zelf stelt 3 minimumeisen aan een goed Wikipedia-artikel: moet neutraal
zijn, moet bronnen vermelden en mag ook geen nieuwe informatie bevatten.

-

Vraag van begeleider: waarom mag een Wikipedia artikel geen nieuwe informatie bevatten?
Antwoord: Wikipedia is een encyclopedie, en daardoor feitelijk niets anders dan een compilatie
van kennis die elders al eens gepubliceerd is geweest. Er moeten dus bronnen vermeld worden
die te verifiëren zijn.

-

Begeleider klikt door naar Nederlandstalig artikel over hetzelfde onderwerp en vergelijkt deze met
het Engelstalig artikel: zeer summier en nauwelijks bronnen. Het Engelstalig artikel geniet dus de
voorkeur: meer informatie, maar ook meer bronnen én vrijwel zeker ook meer suggesties voor
bruikbare zoektermen voor verder onderzoek.

-

Begeleider wijst op featured article status bij Engelstalig artikel: artikel is compleet, accuraat en
goed geschreven, worden als voortreffelijk beschouwd. Ca. 4.500 artikelen hebben deze status.
Nog meer artikelen hebben ‘good article’ status, is één kwaliteitsniveau lager. Is bruikbare
indicatie over kwaliteit van een artikel. Toch kritisch blijven en verifiëren: status wordt door
Wikipedia-gebruikers toegekend.

-

Begeleider toont Engelstalig artikel met ‘slotje’: duidt meestal op semi-protected status (kies bij
voorkeur artikel uit vakgebied van workshopdeelnemers). Artikel kan pas bewerkt worden
wanneer de gebruiker zich eerst registreert, minstens 4 dagen geregistreerd is en tenminste 10
andere artikelen heeft bewerkt.

-

Vraag begeleider: waarom zijn sommige artikelen beschermd en kunnen deze niet direct worden
bewerkt?
Antwoord: om vandalen te weren zijn drempels ingebouwd. Gebeurt met name bij artikelen die
controversieel onderwerp behandelen of al als erg goed worden beschouwd.
Nederlandstalige Wikipedia kent ‘slotje’ niet, artikelen worden op andere wijze beschermd.
Begeleider toont Nederlandstalig artikel en klikt op ‘Bewerken’. Melding verschijnt dat de
hogeschool vanwege herhaald vandalisme geblokkeerd is.

Dia 7
-

Begeleider: Wikipedia is prima bruikbaar als startpunt bij onderzoek. Verifieer echter altijd, gebruik
indien mogelijk ook andere bronnen dan die welke Wikipedia noemt.

-

Vraag begeleider: stel, je hebt bruikbaar artikel gevonden op Wikipedia, je hebt het geverifieerd en
de informatie klopt. Zou je het Wikipedia-artikel dan opnemen in je bronnenlijst?
Antwoord: Nee. Drie redenen:

Dia 8
a. Wikipedia is tertiaire bron, bevat geen nieuwe informatie. Het liefst zou je de primaire bron willen
gebruiken, maar dit is vaak niet mogelijk of niet praktisch. Gebruik van een secundaire bron is dat
wel, daar heb je waarschijnlijk ook mee geverifieerd. Gebruik die bron.
b. Wikipedia is niet gezaghebbend: hoe goed het artikel ook kan zijn, uiteindelijk is het door
anonieme auteurs geschreven en neemt niemand daar verantwoordelijkheid voor. Vermeld de
literatuur waarmee je geverifieerd hebt.
c. Veel docenten wijzen Wikipedia af: zij beoordelen en delen de cijfers uit! Echter docenten geven
vaak de verkeerde reden (“iedereen kan er van alles op zetten”).
Conclusie: Wikipedia is prima bruikbaar als startpunt, maar verder niet gebruiken.

Dia 9
-

Begeleider vraagt studenten om meer zoekmachines dan Google te noemen.

[studenten weten er meestal slechts enkele te noemen]
-

Begeleider noemt aantal zoekmachines die ca. 15 jaar geleden veel gebruikt werden. Allemaal zo
goed als weggevaagd door Google. Marktaandeel van Google in Nederland bedraagt ca. 93%.

-

Begeleider vraagt studenten of zij menen goed te kunnen Googlen.

[bijna iedereen meent van wel]

Dia 10
-

Begeleider vraagt studenten d.m.v. handopsteken aan te geven welke van de drie getoonde
zoekacties de beste in Google zou zijn wanneer gezocht zou worden op hedendaagse bouwkunst
en/of moderne bouwkunst, waarbij het woord postmodernisme niet voor zou mogen komen in de
zoekresultaten.

[meestal geven slechts weinig studenten het goede antwoord]
-

Begeleider legt kort uit waarom twee zoekacties fout zijn en één juist en laat vervolgens een
voorbeeld zien van een geavanceerde zoekactie (social media), die in stappen wordt opgebouwd
en waarbij bij elke stap (verfijning) de studenten gevraagd wordt hoe zij deze zouden uitvoeren en
bij verfijnen op pdf ook waarom je hierop zou verfijnen.
Eindresultaat: allintitle:“social media” –twitter filetype:pdf

-

Begeleider toont waar formulier ‘geavanceerd zoeken’ van Google gevonden kan worden, legt uit
dat Google nog meer mogelijkheden heeft dan daarin getoond en vertelt de studenten hen later
een pdf-document Googl Tips & Tricks toe te zenden.

-

Begeleider vertelt dat Google nóg een zoekmachine heeft en vraagt studenten die te noemen.

[meestal weten slechts enkele studenten Google Scholar te noemen]
-

Begeleider toont Google Scholar, het ‘geavanceerd zoeken’ formulier van Google Scholar en voert
een zoekactie uit op “social media” –twitter en laat de resultaten zien.

-

Begeleider legt uit waarom soms alleen een samenvatting gratis beschikbaar is en toont hoe
dikwijls toch eenvoudig gratis het artikel full text kan worden geraadpleegd.

-

Begeleider toont hoe een indicatie gekregen kan worden over de kwaliteit van gevonden
publicaties (door te kijken naar het aantal keren dat de publicatie elders geciteerd is en door
informatie op te vragen over de auteur(s).

Dia 11
Oefening met Google Scholar en geavanceerd zoeken met Google. Resultaten worden kort
besproken.

Dia 12
Opdrachten (3 vragen, afgestemd op de opleiding van de deelnemende studenten) worden
omgedraaid uitgedeeld, mogen pas na start zandloper worden omgedraaid. Studenten mogen elke
bron of zoekmachine gebruiken om de antwoorden te vinden.
Voor zandloper start:
-

Begeleider vraagt hoeveel procent van alle informatie op internet met Google kan worden
gevonden.

[veel studenten noemen een hoog percentage].
-

Begeleider start zandloper.

Doel van de opdracht: studenten laten ervaren dat met Google minder gevonden kan worden dan
vaak gedacht (dit niet vertellen). Bij alle studenten gebruiken Google voor deze opdrachten.
Na afloop zandloper:
-

Begeleider informeert naar het aantal gevonden antwoorden [meeste studenten hebben geen
enkele vraag kunnen beantwoorden].

-

Begeleider vertelt dat hij de antwoorden gemakkelijk in 5 minuten zou hebben gevonden en
belooft de studenten dat zij dit na afloop van de workshop ook kunnen, maar niet met Google.
Google kan namelijk slechts zeer beperkt deel van internet doorzoeken.

Dia 13
-

Begeleider geeft kort uitleg over visible web, deep web en geeft voorbeelden van informatie die
door Google en andere zoekmachines niet of slechts in beperkte mate wordt gevonden, soms om
technische redenen (dynamisch gegenereerde informatie), maar vaker omdat het betaalde
informatie betreft (bedrijfsinformatie, wetenschappelijke publicaties) of omdat de informatie is
afgeschermd, bijvoorbeeld d.mv. een inlogscherm. Dat laatste verklaart waarom bi de opdracht bij
dia 11 slechts een klein aantal PowerPoints werd gevonden.

Dia 14
-

Begeleider vertelt dat Fontysmediatheken licentie op vele databanken hebben genomen omdat
deze informatie bieden die via Google niet of moeilijk te vinden is, maar die wel heel bruikbaar is
voor de studie.

-

Begeleider noemt enkele eigenschappen van de Digitale Mediatheek en de voordelen t.o.v.
Google.

-

Begeleider toont hoe de voor de deelnemers relevante bronnen in de Digitale Mediatheek kunnen
worden gevonden.

-

De begeleider toont hoe de antwoorden op de vragen bij dia 12 kunnen worden gevonden.

Dia 15
-

De begeleider deelt opdrachten uit waarmee de studenten kunnen oefenen met een aantal van de
voor hen relevante informatiebronnen in de Digitale Mediatheek.

-

De begeleider geeft nadrukkelijk aan dat studenten ook na de workshop altijd in de mediatheek
terecht kunnen voor hulp. De informatiespecialist zal niet het onderzoek voor hen verrichten, maar
kan wel dingen (opnieuw) uitleggen en wijzen op voor de student en zijn onderwerp relevante
informatiebronnen, e.d. Desgewenst kan daarvoor een afspraak gemaakt worden.

-

De begeleider helpt waar nodig en gewenst.

-

De begeleider deelt kort voor einde van de workshop evaluatieformulieren uit.

