HOE
DOE JE ONLINE
ONDERZOEK?
1
Kies waarover je onderzoek
wilt doen

2

3

Begin met zoeken. Wikipedia is
vaak een goed startpunt om
een eerste idee te krijgen van
een onderwerp of concept,
vooral als je het gebruikt om
door te klikken naar de
bronnen die de auteur van het
Wikipedia artikel gebruikt

Kijk welk ander
onderzoek er is
gedaan en wat er
over het onderwerp
gezegd is

654
Pas aan, analyseer en trek je
conclusie

Maak aantekeningen van je
bevindingen. Doe extra
onderzoek indien nodig

Controleer de
geloofwaardigheid van
de bronnen & je
informatie

HOE WEET JE OF EEN BRON GELOOFWAARDIG
IS?

1
Auteur(s)
Informatie op een site
met
de
vermelde
auteur(s)
is
een
aanwijzing
voor
een
geloofwaardige bron.

2

3

4

5

Bronnen

Datum

Domeinen

TIP!

Meestal zijn sites die
eindigen
op
".edu"
(college & universiteiten
websites)en".gov"
(overheids websites) zijn
betrouwbare
bronnen.
Wees
voorzichtig met sites die
eindigen op ".com, .org
en .net" want die kunnen
gekocht
en
gebruikt
worden
door
ieder

Let meer op de sites die
eindigen met ".org".
Deze sites worden soms
gebruikt door de nonprofit die eerder een
overredend doel kunnen
hebben (zelfs met valse
informatie)
dan
educatief. Daarom is
Wikipedia alleen goed
als uitgangspunt.

Gepubliceerde
wetenschappe
lijke artikelen en digitale
boeken
zijn
vaak
geloofwaardige bronnen.

De datum van de
onderzoeksinformatie is
belangrijk omdat je kunt
inschatten
of
de
informatie nog juist is
(afhankelijk
van
het onderwerp).
Bijvoorbeeld, voor
informatie over de trend
moet je de actuele
bronnen zoeken. Voor
historische
informatie
worden misschien nog
oude bronnen gebruikt.

individu.

TIPS VOOR ONDERZOEK

Brainstormen
Schrijf op wat je wilt
onderzoeken
in
trefwoorden,
synoniemen en korte
vragen.

Zoeken
Probeer
zo
specifiek
mogelijk te zijn door
eenvoudige zoekzinnen
te gebruiken en woorden
als "wat" en "waar" over
te
slaan,
want
die
kunnen
onduidelijke
resultaten
geven.
Bijvoorbeeld, in plaats
van "waar is het Craft
museum in Friesland",
probeer
je"
Craft
museum Friesland".
Probeer informatie in
verschillende talen te
vinden. Bijvoorbeeld, er
is vaak meer informatie
beschikbaar
in
het
Engels.
Probeer
dus
zowel in het Engels als in
je eigen taal te zoeken.
Gebruik
van
aanhalingstekens Als je

Aantekeningen
je zoekwoorden tussen
aanhalingstekens
zet,
geeft het internet je
resultaten die al die
woorden in de precieze
volgorde bevatten. Dit
geeft je minder maar een
duidelijker resultaten.

Evalueren

Parafraseren

Geloof niet alles wat je
leest in eerste instantie.
Controleer 2-3 bronnen
als die beschikbaar zijn.

Schrijf wat je leest in je
eigen
woorden
om
plagiaat te voorkomen.
Vermeld indien mogelijk
welke
bronnen
je
gebruikt hebt.

VERSCHILLENDE MANIEREN OM ONDERZOEK
TE DOEN

1
Zoek
zo
veel
mogelijk
informatie uit verschillende
bronnen (Internet, leraren,
vrienden, familie, enz.)

4
Zoek
naar
cijfers
en
statistieken die je kunnen
helpen de omvang van een
probleem, publiek of markt te
begrijpen
Wil je meer weten? Google voor
meer!

2
Vraag, of voer een gesprek
(b.v. interviews, gesprekken,
ontmoetingen) met mensen die
kennis hebben, of in een
bepaald gebied werken

5
Vraag de gebruikers van het
product wat ze van het product
vinden

3
Verzamel
en
analyseer
teksten, video's, audio’s die
je kunnen helpen om een
concept, mening, of ervaring
te begrijpen

6
Zoek
naar
verschillende
manieren om een product te
verbeteren

