
van die competenties die jonge mensen 
voorbereiden op een succesvol leven in 
onze informatiemaatschappij.

Tot dusver is er in onderzoek haast geen 
rekening gehouden met de zienswijze 
van leraren over de bevordering van de 
informatievaardigheden. Het proefschrift 
waarover dit artikel gaat en dat werd 
geschreven aan de leerstoel van Prof. 
Umlauf am Institut für Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft der Humboldt-
Universität in Berlijn onder leiding van 
Prof. Ross Todd van de Rutgers University 
in New Jersey (VS) als copromotor, 
behoort tot de eerste studies die focust 
op de bevordering van informatievaardig-
heden in een volledig lerarenkorps. 

Op basis van een kwalitatieve gevalstu-
die met ondergeschikte eenheden vol-
gens Yin (embedded design) beschrijft 

dit onderzoek in een gedetailleerde theo-
rie de bevordering van de informatievaar-
digheden in een school. Gegevens over 
de leraren (extern perspectief) werden in 
gedeeltelijk gestructureerde interviews 
met de schooldirectie, de persoon die 
instaat voor de leerplannen, de school-
bibliothecaris en de IT-specialist evenals 
tijdens een groepsgesprek met leerlingen 
verkregen. De gegevens van de leraren 
(intern perspectief) kwamen voort uit een 
enquêteformulier met overwegend open 
vragen en gedeeltelijk gestructureerde 
interviews. Een wezenlijk bestanddeel 
van de gegevensanalyse bestond in de 
permanente openbaring van gemeen-
schappelijke kenmerken en verschillen, 
binnen elk perspectief enerzijds en tus-
sen de beide perspectieven anderzijds. Bij 
de analyse van de gegevens werd ook het 
model ‘The Seven Faces of Information 
Literacy’ gebruikt die de Australische 

Van bibliothecarissen wordt verwacht dat 
zij een aanzienlijke bijdrage leveren tot 
de bevordering van de informatievaar-
digheden. In een schoolse context zou-
den zij hierbij dienen samen te werken 
met vakleraars. Toch komt deze samen-
werking tussen de beide beroepsgroepen 
niet tot stand. Uit onderzoek van biblio-
theekwetenschappers in landen met goed 
uitgebouwde schoolbibliotheken bevolkt 
door goed opgeleid personeel in lagere 
en middelbare scholen (Australië, Canada, 
Nieuw-zeeland, zweden, VS) blijkt dat 
de leraren niet veel enthousiasme aan de 
dag leggen om met de schoolbibliothe-
carissen samen te werken. In landen met 
niet sterk ontwikkelde schoolbibliotheken 
(gebrekkig uitgeruste bibliotheek, geen 
schoolbiblliothecaris) berust de bevor-
dering van informatievaardigheden vaak 
bij de vakleraren. Op die manier spelen 
leraren een centrale rol bij de bevordering 

Nathalie Mertes, MERINCOS, Berlijn 

Schoolbibliothecarissen zouden bij de bevordering van de informatievaardigheden met leraren 
moeten samenwerken. Wat verstaan leraren echter onder de term informatievaardigheden? 
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hierbij hun samenwerking met de schoolbibliotheek?
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informatiewetenschapster Bruce in hoge-
scholen en universiteiten heeft ontwik-
keld en dat in de Malotha High School 
werd gewijzigd en uitgebreid.

UIT DE VS NAAR BELgIë
Het onderzoek vond plaats in de laatste 
cyclus middelbaar (High School) onder-
wijs aan een Amerikaanse privéschool 
met de fictieve naam Malotha. De keuze 
viel, onder meer op de VS, omdat daar 
aanzienlijk meer goed uitgeruste school-
bibliotheken bestaan dan in Duitsland of 
België. De Malotha High School was bij-
zonder geschikt gezien de diversiteit die 
aldaar zou bestaan: langs de ene kant 
waren er leraren die zich samen met de 
schoolbibliothecaris(sen) sterk enga-
geerden voor de bevordering van infor-
matievaardigheden, langs de andere kant 
waren er leraren die naar verluidt informa-
tiegerelateerde competenties helemaal 
niet of individueel, d.w.z. zonder school-
bibliotheek, stimuleerden. Nog een bij-
zonderheid bestond erin dat de leraren in 
deze privéschool (in tegenstelling tot het 
gebruik in staatsscholen) hun leerplannen 
zelf uitwerkten.

De Malotha High School telde op het 
moment van het onderzoek zo’n 300 
leerlingen voor wie performante infor-
matie- en communicatietechnologie ter 
beschikking stond. Er was een goed uit-
geruste schoolbibliotheek die door een 
goed opgeleid vierkoppig team, waaron-
der twee schoolbibliothecarissen met een 
masterdiploma in informatie- en biblio-
theekwetenschappen, werd gerund. De 
bevordering van levenslang leren, kriti-
sche reflectie en informatievaardighe-
den behoren tot de belangrijkste peda-
gogische doelstellingen van de school, 
die bovendien benadrukte dat zij streng 
tegen plagiaat optrad. 

Hoe kunnen de resultaten van een 
Amerikaanse studie in Duitsland of België 
worden gebruikt? Een van de belangrijk-
ste eigenschappen van kwalitatief onder-
zoek is immers dat de resultaten niet 
kunnen worden veralgemeend (zoals 
het geval is bij kwalitatief onderzoek). In 
plaats daarvan gaat het er bij kwalitatief 
onderzoek om de overdraagbaarheid van 

de resultaten mogelijk te maken, onder 
andere ingevolge het feit dat de raam-
voorwaarden, de deelnemers aan het 
onderzoek en de onderzoeksresultaten in 
detail worden beschreven. Op die manier 
kunnen de lezers zelf oordelen in welke 
mate de resultaten van toepassing zijn op 
hun eigen resp. bepaalde context.

wAT LERAARS DENKEN EN DOEN 
Hoewel de meeste leraars van de Malotha 
High School het begrip als dusdanig niet 
kenden, bleek dat zij goed vertrouwd 
waren met vele aspecten van wat biblio-
theek- en informatiewetenschappers 
beschouwen als informatiecompetentie 
en deze in hun onderwijs integreerden, 
in het bijzonder in het kader van onder-
zoeksopdrachten. 

DE zEVEN COMpONENTEN VAN 
INFORMATIEVAARDIGHEDEN 
Uit het onderzoek bleek duidelijk dat voor 
de leraars van de Malotha High School 
het onderwerp ‘informatievaardigheden’ 
veel meer betekende dan het gebruik van 
informatietechnologie en het zoeken naar 
informatie. Voor hen bestond informatie-
vaardigheden uit zeven onderdelen die zij 
als volgt begrepen:

• informatietechnologie (IT) gebrui-
ken had in het bijzonder betrekking 
op het gebruik van computers — ook 
mobiele — die door de leerlingen in 
eerste instantie bij de zoektocht naar 
en de presentatie van informatie wor-
den gebruikt, en dit zowel thuis als op 
school. 

• informatie vinden impliceerde gebruik 
maken van een veelvoud aan bron-
nen. Deze bronnen omvatten voor de 
leerlingen boeken (in het bijzonder 
gedrukte exemplaren van wetenschap-
pelijke werken), databanken (in het 
bijzonder de databank in de schoolbi-
bliotheek), internetbronnen (als over-
koepelend begrip voor online bronnen 
van uiteenlopende kwaliteit), school-
boeken, menselijke bronnen (leraars, 
medeleerlingen, familieleden, experts), 
musea en archieven (die ter plaatse 
of online worden bezocht), de eigen 
schoolbibliotheek (als overkoepelend 
begrip voor betrouwbare bronnen) en 
visuele bronnen (afbeeldingen, foto’s, 

schilderijen, video’s, in hoofdzaak digi-
taal). 

• informatie controleren: had betrek-
king op de door de leerlingen verza-
melde informatie en door hen samen-
gestelde informatie en de bewaring van 
die informatie op een georganiseerde 
manier, in verzamelmappen of digitaal.

• kennis opbouwen: dit gebied omvatte 
vier aspecten. Ten eerste de evaluatie 
van de gevonden informatie (volgens 
criteria zoals geloofwaardigheid, pre-
cisie, actualiteitswaarde, perspectief, 
relevantie voor het thema), wat enkel 
met een solide en met het onderwerp 
verband houdende achtergrond moge-
lijk is. Ten tweede de toegang tot infor-
matie die met omvangrijke cognitieve 
processen op het gebied van conclu-
sietrekking samengaat. Ten derde het 
excerperen, d.w.z. de belangrijkste 
informatie identificeren, notities nemen, 
samenvatten. Ten vierde de analyse van 
de gevonden informatie en de ontwik-
keling van een eigen standpunt (hier-
toe behoorden de vaardigheden om 
het thema af te bakenen, argumenten 
te formuleren en te motiveren evenals 
diverse zienswijzen uit de gevonden 
informatie te halen en in het eigen werk 
te integreren).

• informatie ethisch gebruiken, d.w.z. 
bronnen vermelden, diverse vormen 
om te citeren gebruiken (direct citaat, 
parafrase), een bibliografie en bepaalde 
citaatformaten gebruiken (bijv. MLA). 

• informatie presenteren: in diverse for-
maten, d.w.z. schriftelijk (paper, opstel), 
mondeling (spreekbeurt, een gesprek 
met jonge leerlingen leiden), elektro-
nisch (website), visueel (poster, tijd-
balk) en creatief (tv-show, kunstwer-
ken). Tot de presentatie behoorden 
voor de leraren ook het structuren, uit-
werken en verbeteren van ontwerpen 
evenals de presentatie aanpassen aan 
het respectieve publiek. 

• een onderzoeksopdracht als meerfasig 
proces doorlopen: had betrekking op 
omvangrijke onderzoeksprojecten die 
in samenhangende stappen of fasen 
werden onderverdeeld, zodat deze 
door de leerlingen makkelijker konden 
worden verwerkt. Hiertoe behoorden 
ook de uitwerking van tussenproducten 

“WAT DE MOEILIJKHEDEN VAN HUN LEERLINGEN Op HET 
GEBIED VAN INFORMATIEVAARDIGHEDEN BETREFT, STELLEN 
DE LERAREN VAST DAT HUN LEERLINGEN IN HOOFDzAAK 
pROBLEMEN HADDEN MET DE ANALYSE EN HET ETHISCHE 
GEBRUIK VAN INFORMATIE.”
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op het einde van een stap of fase (dus 
niet enkel de ontwikkeling van eindpro-
ducten). 

Welke voorstellingen hadden de leraars in 
Malotha van een hoog niveau aan infor-
matievaardigheden? Voor hen was een 
informatievaardige leerling in staat om 
informatie te evalueren en vervolgens 

— de beide hadden hetzelfde belang — 
hierover informatie te vinden in diverse 
bronnen evenals informatie te analyse-
ren en uiteindelijk hieromtrent informa-
tietechnologie te gebruiken om informa-
tie te vinden (tabel 1). 

Wat de moeilijkheden van hun leerlingen 
op het gebied van informatievaardighe-
den betreft, stellen de leraren vast dat 
hun leerlingen in hoofdzaak problemen 
hadden met de analyse en het ethische 
gebruik van informatie. De gegevens over 
de vaardigheden van de leerlingen om 
informatie te vinden en te evalueren spra-
ken elkaar tegen. Een meerderheid van de 
leraren maakte voor beide vaardigheden 
gewag van moeilijkheden bij de leerlingen. 
Niettemin merkten ook enkele leraren op 
dat hun leerlingen hiermee geen moeite 
hadden.

DIDACTISCHE INTERVENTIES Op 
KLASSIKAAL NIVEAU
De leraren boden op klassikaal niveau 
in het bijzonder interventies aan op het 
gebied van informatie presenteren, ken-
nis opbouwen en informatie vinden, min-
der wat betreft IT gebruiken (tabel 2). zij 
gebruikten daarbij diverse strategieën: 
analogieën, voorbeelden, discussies, oefe-
ningen, schriftelijke formulieren (bijv. voor 
de evaluatie van websites) en de gewone 
doceermethode (bijv. over mogelijke 
informatiebronnen of de opportuniteiten 
en de risico’s van gratis online encyclope-
dieën). Andere strategieën waren: bewust 
als model ageren (bijv. bij de vermel-
ding van bronnen in onderwijsscripts) of 
beslissingen voor de klas te nemen, waar-
bij de bronnen voor een bepaalde onder-
zoekstaak waren vastgelegd (bijv. een 
bepaalde databank gebruiken en geen 
gebruik maken van internetbronnen). Er 
trad onenigheid op over de component 
die bepaalt dat een onderzoekstaak als 

leerlingen met goede informa
tievaardigheden

de grootste moeilijkheden bij de 
leerlingen

(1) Informatie evalueren (*) Informatie analyseren

(2) Informatie in diverse bronnen 
vinden en informatie analy-
seren

(*) Informatie ethisch gebruiken 

(3) IT gebruiken om informatie 
te vinden

Tabel 1. Beschrijving van de informatievaardigheden van hun leerlingen

* Geen volgorde

door leraars door schoolbibliothecarissen

In hoofdzaak voor 

(1) Informatie presenteren (1) Informatie vinden

(2) Kennis opbouwen (2) Informatie presenteren

(3) Informatie vinden (3) Kennis opbouwen

Minder voor 

(*) IT gebruiken (*) Een proces doorlopen

(*) Informatie controleren (*) Informatie controleren

(*) Informatie ethisch gebruiken (*) Informatie ethisch gebruiken

Tegenstrijdig

(*) Een proces doorlopen /

Tabel 2: didactische interventies op klasniveau

* Geen volgorde

door leraren door schoolbibliothecarissen

Vooral wat betreft 

(1) Kennis opbouwen (1) Informatie vinden
(2)  Kennis opbouwen en 
 informatie presenteren

Minder voor 

(*) Informatie controleren (*) Een proces doorlopen

(*) Informatie presenteren (*) Informatie ethisch gebruiken

Tegenstrijdig

(*) Een proces doorlopen /

(*) Informatie vinden

(*) Informatie ethisch gebruiken

Tabel 3: didactische interventies op het niveau van de individuele leerlingen

* Geen volgorde
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een meervoudig proces dient te worden 
doorlopen: enkele leraren behandelden 
dit zelf, terwijl andere dit overlieten aan 
een schoolbibliothecaris.

Ook de schoolbibliothecarissen boden 
interventies voor klassen aan. Het was 
opvallend dat zij hierbij niet enkel het zoe-
ken naar informatie behandelden, maar 
zes van de zeven onderdelen van infor-
matievaardigheden. De enige uitzonde-
ring betrof het gebruik van informatie-
technologie.

DIDACTISCHE INTERVENTIES 
Op NIVEAU VAN INDIVIDUELE 
LEERLINgEN 
Op het niveau van de individuele leer-
lingen verzorgden de leraren gezamen-
lijk minder interventies dan op klassi-
kaal niveau. Als zij het deden, dan was 
dit vooral met het oog op de compo-
nent kennisopbouw en in mindere mate 
wat betreft de onderdelen controle en 
presentatie van informatie (Tab. 3). De 
gebruikte strategieën omvatten: vragen 
van individuele leerlingen beantwoorden 
of hun vragen stellen (om hen op deze 
manier aan te sporen na de denken en 
hen eventueel een andere richting uit te 
sturen), tussenproducten (bijv. uittreksels 
of meerdere ontwerpen van een vakge-
relateerd werk) lezen en voorstellen ter 
verbetering doen. De deelnemers aan het 
onderzoek waren het niet met elkaar eens 
over de vraag of leraren interventies voor 
leerlingen moeten aanbieden wanneer 
het erom gaat een project als een meer-
fasig proces te doorlopen, informatie te 
vinden en informatie ethisch te gebruiken.

De schoolbibliothecarissen hielpen de 
leerlingen op individueel niveau, in het 
bijzonder bij het vinden van informatie 
en vervolgens — allebei in gelijke mate — 
bij de kennisopbouw en de voorstelling 
van informatie. zij waren minder actief 
wat betreft de componenten informatie 
ethisch gebruiken en een proces doorlo-
pen. 

De volgende tegenstrijdigheden waren 
opvallend: hoewel de meerderheid van 
de leraren te kennen gaf dat hun leerlin-
gen grote problemen ondervonden met 

het ethische gebruik van informatie en 
dat plagiaat vaak voorkwam, boden zij 
hun leerlingen maar weinig ondersteu-
ning bij de verwerving van deze vaardig-
heden. Volgens de meerderheid van de 
leraars vormde de beschikbaarheid van 
grote hoeveelheden informatie, in hoofd-
zaak op het internet, een bijzonder grote 
uitdaging voor kinderen en jongeren. 
Niettemin namen de leraars maar weinig 
maatregelen om de leerlingen te onder-
steunen bij de ontwikkeling van vaardig-
heden waarmee zij de hoeveelheid infor-
matie konden beheren. Er kan worden 
geconcludeerd dat in de school er gevaar 
op eenzijdigheid bestaat: er wordt in het 
onderwijs veel aandacht besteed aan 
enkele informatiegerelateerde vaardig-
heden enerzijds, en er wordt aan andere 
te weinig aandacht besteed anderzijds.

FACTOREN DIE INVLOED 
HEBBEN Op BEVORDERINg 
INFORMATIEVAARDIgHEDEN
De bevordering van de informatievaar-
digheden werd voor een deel beïnvloed 
door de omvang van de onderzoeksop-
drachten. De leraren van Malotha maken 

— afhankelijk van de vereiste tijd en de 

omvang van de eindproducten — een 
onderscheid tussen kleinere en grotere 
onderzoeksprojecten. Bij kleinere projec-
ten werden in hoofdzaak internetbronnen 
gebruikt, bij grotere projecten in hoofd-
zaak bronnen uit de schoolbibliotheek. De 
leraren hechtten bij grote onderzoeksop-
drachten meer belang aan het ethische 
gebruik van informatie en correcte bron-
vermeldingen dan bij kleine, waarbij dit 
aspect als eens werd vergeten. 

Een deel van de verschillen bij de 
bevordering van informatievaardig-
heden was terug te voeren tot de vak-
ken. Geschiedenisleraren maakten het 
vaakst gebruik van de schoolbibliotheek. 
Taalleraren brachten informatievaardig-
den eerder individueel bij dan samen 
met de schoolbibliothecarissen. De groep 
van de wiskunde- en natuurkundeleraars 
maakte meer gebruik van de schoolbi-
bliotheek dan de leraren van andere vak-
groepen.

De meeste leerlingen hadden al samenge-
werkt met de schoolbibliotheek. Factoren 
die de samenwerking bevorderden, had-
den in eerste instantie betrekking op de 
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schoolbibliotheek, zoals de uitrusting van 
de bibliotheek met hoogwaardige bron-
nen in diverse formaten enerzijds en de 
goede informatietechnologie anderzijds, 
evenals flexibele openingsuren en een 
eenvoudige toegang tot de bibliotheek. 
Daarnaast speelden de aspecten met 
betrekking tot de schoolbibliothecarissen 
ook een rol, d.w.z. en uitnodigende hou-
ding en goede professionele en didac-
tische vaardigheden. Ten slotte werden 
aspecten vermeld die betrekking had-
den op de relatie tussen de leraren en de 
schoolbibliothecarissen, bijv. een goede 
intermenselijke en professionele relatie 
die door openheid, flexibiliteit en weder-
zijds respect wordt gekenmerkt, of ook 
gemeenschappelijke doelstellingen.

Als remmende factoren werden in de eer-
ste plaats aspecten gemeld in verband 
met de schoolbibliothecarissen, zoals 
onvoldoende kennis van de respectieve 
schoolvakken, vervolgens (in het bijzon-
der in de context van grote onderzoeks-
projecten) ontevredenheid van de lera-
ren over de didactische methode van de 
schoolbibliothecarissen en ten slotte de 
indruk dat de schoolbibliothecarissen 
zich bezig zouden houden met andere 
projecten. Een andere groep remmende 
factoren betrof de leerlingen zelf. Dit 
betrof de zienswijze dat de bevordering 
van informatievaardigheden enkel een 
taak van de leraren zou zijn of dat in het 
respectieve schoolvak een samenwerking 
met de schoolbibliothecaris niet nodig 
zou zijn. Bovendien waren er leraars die 
in hun onderwijs geen andere leraars 
naast zich duldden. Ten slotte werd tijd 
als een hinderpaal voor samenwerking 
genoemd, bijvoorbeeld de zienswijze dat 
lange onderzoeksprojecten die samen 
met de schoolbibliotheek plaatsvonden, 
te veel aanspraak maakten op de regu-
liere onderwijstijd, in het bijzonder in de 
sterke Advanced-Placement-klassen. 

IMpLICATIES VOOR DE pRAKTIJK
De bevordering van informatievaar-
digheden in formele onderwijsinstel-
lingen is een complexe onderneming. 
Schoolbibliothecarissen zouden met 
deze complexiteit rekening moeten 
houden. Dit kan gebeuren door met 

leraren overeenstemming te bereiken 
over gemeenschappelijke begrippen op 
het vlak van informatievaardigheden 
evenals over de doelstellingen, opportuni-
teiten en verantwoordelijkheden met het 
oog op de bevordering van deze infor-
matievaardigheden en hierbij rekening te 
houden met taak- en vakgerelateerde ver-
schillen en eisen. Verder worden school-
bibliothecarissen aangemoedigd om de 
zeven componenten van informatievaar-
digheden bij te brengen (en niet enkel de 
vaardigheden op het gebied van zoeken 
naar informatie) en met het oog hierop 
didactische tussenkomsten op zowel 
klassikaal niveau als op het niveau van 
de individuele leerlingen aan te bieden. 

Als bibliothecarissen — zoals ook David 
Lankes in zijn boek The Atlas of New 
Librarianship aanbeveelt — in de toe-
komst zou moeten bijdragen tot kennis-
opbouw in hun respectieve professionele 
contexten (communities) zouden moeten 
bijdragen, dienen zij een grondige ken-
nis van en vaardigheden op het gebied 
van ‘leren’ en ‘aanleren’ te hebben. Deze 
vaster te verankeren in hun programma’s 
vormt een van de grootste uitdagingen 
voor instellingen die (school)bibliotheca-
rissen (verder) opleiden. 
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