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Van zoeken naar vinden

I Je kunt nu zo precies mogelijke zoekopdrachten
formuleren

I Maar je moet nog de stap maken van zoeken naar vinden

Beoordeel een gevonden webpagina

I Heb ik iets aan deze pagina? (relevantie)
I En is de pagina betrouwbaar?



De relevantie van een webpagina

Heb ik iets aan deze pagina?

I Een pagina is relevant als er voor jouw nieuwe informatie
te vinden is die je nog niet eerder (in deze vorm) bent
tegengekomen.

I Een pagina is relevant als er een hoop (nieuwe) bronnen te
vinden zijn.



De betrouwbaarheid van een pagina

I Betrouwbaar is relatief, hangt af van de situatie
I Toch enkele vuistregels:

I auteur: Is de auteur te vertrouwen? Wat weet hij/zij van het
onderwerp? Waar werkt hij/zij? Wie is hij/zij? . . .

I organisatie: Van wie is de website? Wat is het doel van de
organisatie? . . .

I inhoud: Goede verzorging en taalgebruik? Wat is het doel
van de pagina? Is het subjectief? . . .

I bronnen: Welke bronnen worden gebruikt? Hoeveel? Zijn
die bronnen te vertrouwen? . . .

I datum: Wanneer is de pagina gemaakt? Wanneer voor het
laatst geüpdatet? Werken alle links?

Beoordelen is lastig ⇒ oefen op
http://www.webdetective.nl (behoort tot de lesstof)

http://www.webdetective.nl


Vandaag:

I Maak opgave 5.2.1.1: doe de cursus op
http://www.webdetective.nl

I Oefen SLO Zoeken op internet (dadelijk meer)

http://www.webdetective.nl


SLO Zoeken op internet (vorige week al geoefend)
I Het gaat niet over het lesmateriaal!
I Je krijgt een aantal vragen: vindt het antwoord op internet.
I Geef zowel het antwoord als de URL van de webpagina

waarop je het antwoord hebt gevonden. (Zoekmachines
tellen niet als URLs)

I Goede antwoorden leveren pluspunten, foute antwoorden
minpunten

I Een vraag moeilijk te beantwoorden? Ga door met de
volgende.

Voorbeeld
Wie is de auteur van het laatste boek in de serie The Wheel of
Time?

URL:

Oefenslo te vinden op Eckartnet (zie planning volgende week)



Vandaag:

I Maak opgave 5.2.1.1: doe de cursus op
http://www.webdetective.nl

I Oefen SLO Zoeken op internet: op eckartnet (zie planning
deze en volgende week)

I Huiswerk: Lees en maak H5 (= doe de cursus op
http://www.webdetective.nl)

http://www.webdetective.nl
http://www.webdetective.nl


Noteer in je agenda: SLOs

I Volgende week (h3b: wo 16 december 2009): SLO zoeken
op internet: niet over de lesstof, enkel antwoorden op
vragen zoeken op internet

I Eerste les na de vakantie (h3b: wo 6 januari 2010): SLO
zoeken op internet: de lesstof Hoofdstuk 1 t/m
Hoofsdstuk 5 behalve paragraaf 2.2.


