
Vb.

Vb.
land, plant, dier, 

sport, geschiedenis, 
uitvinding, regel ...

     
Bergen op saturnus

Vb.
Vliegveld of 
luchthaven



Heb je genoeg 
voorkennis om het onderwerp 

eventueel 
op te splitsen? 

Voorkennis is kennis die je hebt over het onderwerp zonder dat 
je er iets over moet opzoeken.

Stroomdiagram om online informatie op te zoeken

WOORDSPIN OF MINDMAP

Noteer ALLES 
waar je aan denkt 
bij het horen van 
het onderwerp.

Kan je het 
onderwerp 
opsplitsen?

Splits het 
onderwerp op in 

onderdelen 
waarop je een 
antwoord gaat 

zoeken.

Maak (per onderdeel) een 
aparte tak met synoniemen 
en soortwoorden van het 

onderwerp (als die er zijn).

Werk je samen 
met anderen?

Bepaal samen 
wie welke 

onderdelen zal 
behandelen.

Werk je samen 
met anderen?

Kies het deel 
dat je eerst zal 
behandelen. 

Vaak zullen de 
onderdelen 

elkaar 
overlappen.

Vanaf nu werk 
je zelfstandig 

of met je 
partner als je 
er één hebt. 

Kies met welk 
onderdeel je 

begint. 

ZOEKOPDRACHT INFORMATIE LEZEN EN BEOORDELEN

Denk na over een 
goede zoekopdracht 

voor je (volgend) 
onderdeel. Je wil 

immers goede 
informatie vinden.

Voer je 
zoekopdracht 

uit.

Scan de 
resultaten. 

Maak gebruik 
van de snippet.

Lijkt het erop dat er 
bruikbare webpagina's 

in de lijst staan?
Ja

Klik op de 
interessante 

link en scan de 
webpagina. 

Nee

Vorm een andere zoekopdracht. Maak gebruik van de 
verschillende strategieën en/of zoekoperatoren! 

Levert de nieuwe 
zoekopdracht bruikbare 

webpagina's op?
Nee Ja

Lijkt het erop
 dat er bruikbare 

informatie op de website 
staat?

Staan er nog 
andere webadressen 

in de lijst met 
resultaten?

Nee

JaNee

Ja

Verken de website en 
lees de pagina 

globaal.

Ja

Is de website betrouwbaar?

Nee

ja

Gebruik nu de passende 
leestechniek. Zorg dat je de 

informatie goed begrijpt. 

Zijn er zaken of 
woorden 

die je niet begrijpt?
Ja

Zoek ze kort 
op!

Ja

Nee

Nee

JaNee

Verwerk de 
informatie!Moet je nog

 (andere) dingen 
opzoeken?

Nee

ja

ja

Nee

Deed je deze 
zoekactie 

om voorkennis 
op te doen?

Ja

Nee

Begrijp je de 
webpagina ?

Nee

Ja

Nee

Houdt de 
informatie bij. Sla 

de webpagina 
eventueel op in 

een lijst.


