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Stage  Topic  Level A  Basis Level B   Gevorderd Level C  Eind Level D  (masters?) Nog n.v.t. 
      De informatievaardige student:  De informatievaardige student: De informatievaardige student: De informatievaardige student: 

Oriënteer je 
op je 

onderwerp 

Informatie-
behoefte 

Identificeert de informatiebehoefte voor een 
aangereikt onderwerp  

Identificeert de informatiebehoefte voor een eigen 
onderwerp binnen een specifiek onderwerpsveld. 

Identificeert de informatiebehoefte voor een eigen 
onderwerp. 

 

Bronnen Doorzoekt een aantal voor oriëntatie geschikte 
aangereikte (informatie)bronnen. 

Doorzoekt de belangrijkste voor oriëntatie geschikte 
(informatie)bronnen binnen zijn vakgebied 

Identificeert en doorzoekt aanvullende voor oriëntatie 
geschikte (informatie)bronnen binnen of aangrenzend 
aan zijn vakgebied. 

 

Focus op je 
onderwerp 

Onderzoeksvraag  

Formuleert op basis van een aangereikt onderwerp 
een beantwoordbare vraag. 

Formuleert een eigen onderwerp, een onderzoeksvraag 
en een aantal deelvragen  
 

Formuleert een eigen onderwerp, een onderzoeksvraag 
en een aantal deelvragen en is in staat een theoretisch 
kader te schrijven. 
 

 

Bepaal je 
zoekstrategie 

Bronselectie 

Benoemt de karakteristieken van verschillende typen 
informatie en een aantal aangereikte 
(informatie)bronnen  

Benoemt de belangrijkste algemene en vakspecifieke 
(informatie)bronnen binnen zijn vakgebied  

Identificeert algemene en vakspecifieke 
(informatie)bronnen binnen of aangrenzend aan zijn 
vakgebied op basis van al bekende en nieuw aan te 
boren bronnen. 

 

Selecteert uit een aantal aangereikte 
(informatie)bronnen de meest relevante voor zijn 
zoekopdracht.. 

Selecteert uit de belangrijkste algemene en 
vakspecifieke (informatie)bronnen binnen zijn 
vakgebied de relevante voor zijn zoekopdracht. 

Selecteert relevante algemene en vakspecifieke 
(informatie)bronnen binnen of aangrenzend aan zijn 
vakgebied op basis van al bekende en nieuw aan te 
boren bronnen. 

 

Zoektermen 
Identificeert de belangrijkste concepten van de te 
onderzoeken vraag en bedenkt voor ieder concept een 
aantal  zoektermen. 

Identificeert de belangrijkste concepten van de 
deelvragen en bedenkt voor ieder concept een aantal 
geschikte zoektermen 

= Niveau B.  

Zoek 

Zoekmethoden  

Beheerst de volgende zoekmethoden: 
bouwsteenmethode, uitbreiden en beperken en de 
sneeuwbalmethode 

Beheerst de volgende zoekmethoden: 
bouwsteenmethode, uitbreiden en beperken, de 
sneeuwbalmethode en citatiezoeken. 

= Niveau B.  

Zoektechnieken  Voert zoekacties op een correcte wijze uit in een 
aantal aangereikte bronnen, gebruik makend van 
Booleaanse operatoren, zoekvelden, exact phrase en 
wildcards. 

 

Voert zoekacties op een correcte wijze uit in de 
belangrijkste algemene en vakspecifieke 
(informatie)bronnen binnen zijn vakgebied, gebruik 
makend van Booleaanse operatoren, zoekvelden, exact 
phrase, wildcards, thesauruszoeken en proximity 
operatoren. 

 

= Niveau B  

Evalueer je 
resultaten  

Evaluatie 
resultaten  

Beoordeelt zoekresultaten op betrouwbaarheid 
(autoriteit, juistheid,  objectiviteit, kwaliteit van de 
informatiebron en controleerbaarheid)  

Beoordeelt zoekresultaten op betrouwbaarheid 
(autoriteit, juistheid, objectiviteit, kwaliteit en 
wetenschappelijk gehalte van de informatiebron en 
controleerbaarheid) 

= Niveau B  

Beoordeelt zoekresultaten op relevantie voor zijn 
onderzoeksdoel (aansluiting van  de gevonden 
informatie qua inhoud, niveau en actualiteit) 

= Niveau A.  
 



Evaluatie proces  

Houd het zoekproces bij om waar nodig te herhalen of 
te verbeteren. 
 

= Niveau A 
 

Houd het zoekproces bij om waar nodig te herhalen of 
te verbeteren en is in staat alerts zoekopdrachten te 
bewaren en alerts op te zetten in verschillende 
bronnen. 
 

 

Manage je 
resultaten 

Zoek 
management  

Maakt gebruik van een logboek voor het bijhouden 
van zijn zoekproces 

= Niveau A = Niveau A  
 

Resultaten-
management  

Weet hoe hij gevonden resultaten systematisch 
opslaat en organiseert. 

Weet hoe hij gevonden resultaten systematisch opslaat 
en organiseert waarbij hij citatiemanagementsystemen 
als Refworks gebruikt 

= Niveau B 

 

Verwerk je 
resultaten  

Citeren en 
refereren 

Kan een correcte bronvermelding maken volgens de 
voor hem geldende citatiestijl w.b.t. een boek(deel), 
artikel, website, afbeelding en rapport 

Kan een correcte bronvermelding maken volgens de 
voor hem geldende citatiestijl voor alle 
publicatievormen 

= Niveau B 
 

Auteursrecht en 
plagiaat 

Houdt zich aan de regels van het auteursrecht en 
weet hoe hij plagiaat kan voorkomen 

Houdt zich aan de regels van het auteursrecht, weet 
hoe hij plagiaat kan voorkomen en weet hoe hij  
Creative Commons licenties kan gebruiken. 

= Niveau B 
 

Publicatie/ 
presenteren 

n.v.t. Kent geschikte bronnen om in te publiceren op zijn 
vakgebied. 

Is in staat om te publiceren in een vakpublicatie.  

 
 


