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Inleiding
Module 1 - Informatie- en datakennis is bedoeld om leerkrachten beter in staat te
stellen hun eigen behoeften en die van hun leerlingen aan data en informatie te
onderkennen en te hanteren. Meer in het bijzonder richt deze module zich op het
vermogen van leerkrachten om data te vinden, te lezen, te selecteren en ermee te werken,
om er nuttige informatie van te maken en die vervolgens in de context van hun klas te
communiceren. De gepresenteerde activiteiten en hulpmiddelen zijn erop gericht
leerlingen aan te moedigen hun informatiebehoeften te identificeren.
Geïnspireerd door competentiegebied 6.1 van DigCompEdu, zal deze module
leerkrachten voorzien van een verscheidenheid aan leeractiviteiten, opdrachten,
beoordelingen en hulpmiddelen, zowel voor het niveau van de "verkenner" als voor dat
van de "expert", om hen in staat te stellen om:
● informatiebehoeften te begrijpen, data, informatie en inhoud in digitale
omgevingen te zoeken, er toegang toe te krijgen en ertussen te navigeren
● persoonlijke zoekstrategieën te creëren en bijwerken
● zoekstrategieën aan te passen op basis van de kwaliteit van de gevonden
informatie
● de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van bronnen van data, informatie en
digitale inhoud te analyseren, te vergelijken en kritisch te evalueren
● data, informatie en inhoud in digitale omgevingen te organiseren, op te slaan en
terug te vinden
● informatie te organiseren en verwerken in een gestructureerde omgeving.
Hoewel het voor de hand lijkt te liggen, gaan veel mensen er ten onrechte van uit dat zij
genoeg weten over een onderwerp, waardoor zij tijd en moeite kunnen verspillen aan het
werken met verouderde data en onvolledige informatie. Informatie- en datageletterdheid
heeft betrekking op een aantal vaardigheden en concepten die ons kunnen helpen precies
te bepalen wat we in verschillende omstandigheden aan informatie, data en digitale
inhoud nodig hebben. Dergelijke kwesties staan centraal in deze module, gevolgd door
oefeningen die leerkrachten zullen helpen hun vaardigheid op dit gebied te ontwikkelen.
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Tijdens dit proces wordt aandacht besteed aan een aantal kritische concepten, zoals
basisveiligheidsregels, bronnen van open data, basisgereedschappen voor het
manipuleren van open data, alsook het belang van licenties en het geval van Creative
Commons Licenties.
Het hoofddoel van deze module is de digitale competentie van leerkrachten op het gebied
van informatie- en datakennis te vergemakkelijken en hen verder te stimuleren om hun
digitale onderwijsvaardigheden te verbeteren.
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1 Informatie- en datakennis
1.1 Bladeren, zoeken en filteren van data, informatie en digitale
inhoud
1.1.1 Inleiding
BLADEREN, ZOEKEN EN FILTEREN VAN DATA, INFORMATIE EN DIGITALE INHOUD
BESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
De eerste Unit heeft tot doel een aantal activiteiten en hulpmiddelen aan te reiken om de lezer te
helpen de digitale vaardigheden van het browsen, zoeken en filteren van data, informatie en digitale
inhoud te verbeteren. De nadruk ligt op het gebruik van open data en open datasets, om aan te
sluiten bij de huidige behoeften van leerkrachten.
De overweldigende hoeveelheid data, informatie en digitale inhoud op het World Wide Web en op
het internet in het algemeen, biedt iedereen de mogelijkheid om "eigenaar" te worden van
verschillende stukken kennis, bijna zonder kosten. Maar is dit waar? Kunnen wij al deze informatie
wel aan? Zijn wij in staat om de juiste hoeveelheid data te verkrijgen voor het onderwerp dat ons
interesseert? Of, nog beter, zijn wij in staat de juiste vraag te stellen om de juiste data te verkrijgen
en deze vervolgens om te zetten in informatie?
De nieuwe uitdaging is dat het nu belangrijker is dan ooit tevoren om in staat te zijn in de "chaos"
van digitale inhoud de eigen persoonlijke informatiebehoeften te identificeren. Wij moeten dus
onze vaardigheden verbeteren bij het browsen, zoeken en filteren van deze "chaos". Het gebruik
van open data door veel organisaties heeft tegenwoordig veel nieuwe mogelijkheden geopend, niet
alleen bij het creëren van nieuwe kennis, maar ook bij het vergemakkelijken van het
onderwijsproces. Aan de andere kant is de toegang tot open data en datasets niet zo gemakkelijk
als het klinkt, daarom zijn er meestal extra vaardigheden nodig voor schoolleerkrachten.
De activiteiten die in de unit worden besproken, benadrukken het belang van het vaststellen van
iemands persoonlijke informatiebehoeften, waarbij ook een methodologie en bijbehorende
hulpmiddelen worden voorgesteld voor het opbouwen van een persoonlijke zoekstrategie. Zo kan
de docent effectiever omgaan met de enorme hoeveelheid digitale inhoud in het tijdperk waarin we
leven. Er wordt ook aandacht besteed aan online-veiligheid en er wordt een verwante activiteit
voorgesteld. Er zijn ook activiteiten die open data introduceren om vertrouwd te raken met het
zoeken naar en de toegang tot deze data.
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LEERRESULTATEN
Aan het einde van deze unit, zullen de gebruikers in staat zijn om:
●

hun onderwijsbehoeften op het gebied van informatie- en datakennis vast te stellen

●

persoonlijke veilige zoekstrategieën creëren en bijwerken

●

het gebruik van open data in het onderwijsproces te vergemakkelijken

DIGCOMP-RAAMWERK
Competentiegebied 1 (Informatie- en datakennis):
1.1 Bladeren, zoeken en filteren van data, informatie en digitale inhoud

DIGCOMPEDU-RAAMWERK
Competentiegebied 6 (digitale competentie van de lerende bevorderen):
6.1 Informatie- en mediageletterdheid
REFERENTIES
Punie, Y., editor(s), Redecker, C., European Framework for the Digital Competence of Educators:
DigCompEdu, EUR 28775 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN
978-92-79-73718-3 (print),978-92-79-73494-6 (pdf), doi:10.2760/178382
(print),10.2760/159770 (online), JRC107466
(https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466).
Vuorikari R, Punie Y, Carretero Gomez S and Van Den Brande G. DigComp 2.0: The Digital
Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model. EUR
27948 EN. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union; 2016.
JRC101254 (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101254).

Module 1

Informatie- en datakennis

7

1.2 Explorer-niveau
1.2.1 Informatiebehoeften vaststellen en een eenvoudige zoekstrategie
uitwerken
MIJN INFORMATIEBEHOEFTEN VASTSTELLEN EN EEN EENVOUDIGE ZOEKSTRATEGIE UITWERKEN
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Om tot een basiszoekstrategie te komen, zou het goed zijn om eerst te werken aan het ontdekken
van uw informatiebehoeften. Wij stellen een eenvoudige methode voor aan de hand van een reallife voorbeeld dat tegenwoordig van groot belang is.
De pandemie heeft een overvloed aan vragen doen rijzen over onze gezondheid, onze samenleving,
ons onderwijs en nog veel meer aspecten van ons leven. Het identificeren van onze werkelijke
behoeften in deze nieuwe realiteit en het stellen van de juiste vragen om deze behoeften te
onderzoeken is niet altijd een gemakkelijke zaak.
Een van de vele vragen die tijdens de pandemie rijzen, heeft te maken met de maatregelen die wij
moeten nemen om ons tegen het COVID-19-virus te beschermen. Maar tijdens uw onderzoek zult u
misschien ontdekken dat kennis van alleen de beschermingsmaatregelen niet voldoende is om uw
werkelijke informatiebehoeften op dit gebied te formuleren.
Opmerking: U kunt bij hetzelfde onderwerp blijven of u kunt een van uw eigen interesses proberen
terwijl u de stof van deze activiteit bestudeert.
Ontdek wat u al weet
Eén manier om uw eigen informatiebehoeften te ontdekken is uzelf krediet te geven voor wat u
reeds over het onderwerp weet. De volgende tabel kan u helpen een lijst te maken van wat u al weet.
Hoe zeker bent u van deze
kennis?
(b.v., 100% zeker of
gewoon aannemen dat het
klopt?)

Wat weet u?
(b.v. over
beschermingsmaatregelen
tegen COVID-19)

Hoe weet je dat?
(b.v. gehoord van je ouders,
van het nieuws etc.)

Was mijn handen.

Ik weet het al van kinds af Veronderstel dat het juist
aan, iedereen zegt dat
is

Gebruik maskers

Geleerd van het nieuws, Ik heb twijfels, vooral in
Kijken hoe dokters maskers gevallen van oneigenlijk
dragen
gebruik
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Tabel 1: Bestaande kennis

Zodra u hebt gezegd wat u weet over het onderwerp, zou het gemakkelijker moeten zijn om te
zeggen wat u niet weet. Houd in gedachten dat u niet probeert alles op te sommen wat u niet weet.
Hou uw kennis bij
Als u uw onderzoek op het juiste spoor wilt houden, is een "K-W-H-L"-grafiek een handige manier.
Een "K-W-H-L" grafiek is een grafische manier om bij te houden:

●
●
●
●

wat ik weet (K),
wat ik wil weten (W),
hoe (H) ik de informatie zal vinden, en
wat ik heb geleerd (L) over een onderwerp.

Het wordt gebruikt voor, tijdens en na het verrichten van onderzoek of het bestuderen van nieuw
materiaal.
Wat weet je al over
het onderwerp?

Wat wil je weten
over het
onderwerp?

Hoe vindt u
informatie over uw
onderwerp?

Wat heb je geleerd
over het
onderwerp?

Tabel 2: traceer uw kennis
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Start met het opzetten van een zoekstrategie
Stap 1: Onderwerp kiezen
Ons scenario heeft te maken met de pandemie en met het vinden van de juiste maatregelen om het
risico van besmetting met het coronavirus te beperken. Een zin die ons probleem zou kunnen
beschrijven is de volgende:
"Ik wil de juiste maatregelen weten om me te beschermen tegen besmetting met het coronavirus."
▪
▪
▪

Sleutelwoorden die je vertellen wat je moet doen: weten, beschermen, besmet raken
Onderzoekscontext/onderzoeksfocus: beschermingsmaatregelen
Hoofdthema: coronavirus

Stap 2: Zet het onderwerp om in een onderzoeksvraag
We weten nog niet of dit de meest geschikte zin is om er een geschikte onderzoeksvraag van te maken.
Sleutelwoorden die ons kunnen helpen deze zin om te zetten in een vraag zijn Wie, Wat, Waar,
Wanneer, Waarom, Hoe. De "5 W's" kunnen de aanzet vormen tot verschillende vragen om onze
informatiebehoeften beter te articuleren; een voorbeeld van dergelijke vragen staat hieronder:
●
●
●
●
●

Voor wie is de benodigde informatie bestemd?
Welk soort informatie zal de vraag beantwoorden?
Waar zal de informatie worden toegepast (de maatregelen)? Of waar moet de informatie
worden gezocht?
Wanneer hebben we de informatie nodig? Of wanneer wordt er naar verwezen?
Waarom is de informatie belangrijk?

Dus, in ons scenario zouden we het volgende kunnen hebben:
●
●
●
●
●

Wie? Tieners / kinderen / medisch personeel / ouderen
Wat? Gereedschap / gewoonten / materialen
Waar? In het openbaar vervoer / thuis / in de supermarkt / waar dan ook enz.
Wanneer?
Voor vaccinatie / na vaccinatie / op elk moment
Waarom? (een beetje voor de hand liggend) om onszelf / anderen te beschermen /
virusoverdracht te beperken

Activiteit: Beantwoord de bovenstaande vragen met betrekking tot uw onderwerp
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Stap 3: Trefwoorden kiezen
Wij proberen de geschikte trefwoorden te vinden die gewoonlijk de belangrijkste ideeën of
concepten in onze onderzoeksvraag vormen. Zij zullen waarschijnlijk dienen als zoektermen in ons
onderzoek.
Voorbeeld: leren, beschermingsmaatregelen, infectie voorkomen, coronavirus, openbaar vervoer
Activiteit: Kies trefwoorden om je te helpen zoeken naar je onderwerp van interesse.
Stap 4: Synoniemen of precisering (indien nodig en van toepassing)
https://youtu.be/x9diL8-ZpAk (handleiding zoekwoorden)
Indien onze onderzoeksvraag enige verfijning behoeft of wij met andere soortgelijke resultaten
willen komen, is een nuttige strategie het vinden van synoniemen van eerder geselecteerde
trefwoorden.

Synoniemen

maatregelen

Coronavirus

Voorzorgsmaatregelen

N/A

Veiligheidsmaatregelen
beschermende
maatregelen

Smaller

Stappen
Zorgen

Breder

Methoden

openbaar vervoer
Massa transit
Openbaar vervoer

Covid-19

Bussen

SARS

Metro

SARS-Cov-2

Vliegtuigen

Virus

Vervoer

Tabel 3: Synoniemen, beperktere en ruimere termen

Stap 5: Begin met zoeken
Informatiebronnen: Boeken, tijdschriften, magazines, encyclopedieën, World-Wide-Web
"wil maatregelen leren tegen het coronavirus voor ouderen"
Gebruik verschillende zoekmachines:
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Google Zoekmachine

Figuur 1: Zoeken op Google
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DuckDuckGo Zoekmachine (voor privé-zoekopdrachten)

Figuur 2: DuckDuckGo zoekmachine

Activiteit: Pas je zoekwoorden toe op een of meer zoekmachines. Je zou de resultaten die in de
verschillende zoekmachines verschijnen kunnen vergelijken, rekening houdend met criteria zoals:
het aantal geretourneerde resultaten, of ze dezelfde bronnen op hun eerste pagina retourneren,
welke zoekmachine op het eerste gezicht de meer relatieve resultaten.
Andere zoekmachines:
●
●
●
●
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Referenties
Lumen Learning. (n.d.). Information Literacy, Chapter 1 “Identify: Understanding Your Information
Need”. Retrieved from https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/chapter-1
University of Johannesburg Library (n.d.), “Library - Information Literacy Module: Tutorial 1:
Identify an information need”. Retrieved from
https://uj.ac.za.libguides.com/c.php?g=581225&p=4012225
Google Search Help (n.d.), “How to search on Google”. Retrieved from
https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=en
Wisconsin Department of Public Institution (n.d.), “K-W-H-L” Chart. Retrieved from
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/ela/bank/RI.KID_K-W-H-L_Chart.pdf
SCONUL Working Group on Information Literacy (2011, April), “The SCONUL Seven Pillars of
Information Literacy Core Model For Higher Education”. Retrieved from
https://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
•

Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, enz.)

•

Document editor of papier

TIJD
●
●
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20 minuten: Begin met het opbouwen van een zoekstrategie
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1.2.2 Open data portalen en platformen
OPEN DATA PORTALEN EN PLATFORMEN
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Een platform is een groot stuk software waarop kleinere stukken software en inhoud kunnen
worden uitgevoerd. Voor open data is het Web het grootste platform. Er is echter heel wat andere
speciaal gebouwde software die u kan helpen bij het publiceren van open data, of die interactieve
tools biedt om u te helpen bij het verkennen ervan.
Wat is een open data platform?
Platforms voor open data zijn stukjes software die het eenvoudiger maken om open data op het web
te publiceren en te beheren. Voor uitgevers biedt een open data platform een pad om data te
publiceren. Platforms begeleiden uitgevers door het proces van het publiceren van data en bieden
gebruikers consistentie en gemakkelijke toegang tot open data van over de hele wereld.
Belangrijkste kenmerken van platforms voor open data
Open data platformen maken open data:
●

●

Vindbaar
Open data platforms
o Promoten open data bij de gebruikers
o Stellen gebruikers in staat relevante open data snel te vinden en te hergebruiken,
o Zijn geoptimaliseerd om het vinden van relevante bronnen te vergemakkelijken en
o Bieden data feeds aan die op het hele web kunnen worden ontdekt en geïndexeerd
Op een consistente manier te gebruiken
Open data platforms
o Gebruiken niet veel verschillende technologieën om grote hoeveelheden open data te
ontdekken,
o Zijn ontworpen met de gebruiker in gedachten. Hun lay-out en ontwerp kunnen het
gemakkelijker maken om data te ontdekken, terwijl
o Veel regeringen hebben zelfs standaard naamgevingsconventies voor het webadres,
zoals data.gov.< land top-level domain> (bijv. http://data.gov.gr).

Benaderingen van het ontwerp van open data platforms
Platforms bieden verschillende benaderingen voor het publiceren en blootstellen van open data.
Ontdek de verschillende benaderingen hieronder.
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Datacatalogus
Een catalogus van open data is een platform dat
●
●
●

●
●

Een lijst van datasets op het web geeft
Lijkt op mappen.
Kent
o welke open data er bestaan,
o waar het bij open data om gaat,
o waar open data zijn en
o hoe je aan open data kunt komen.
Gebruikers koppelt aan data die zich ergens anders op het web bevinden
Een consistente manier biedt om een uiteenlopende reeks data te lokaliseren die wijd
verspreid zijn.

Databeheer
Platforms voor open databeheer vanuit het oogpunt van de uitgever kunnen:
● Een actieve rol spelen in de manier waarop een uitgever
o een dataset beheert
o een dataset onderhoudt
● uitgevers in staat stellen om
o data direct in het platform bij te werken en
o regelmatig bij te werken.
Vanuit het oogpunt van de gebruiker kan
● zoeken naar open data en
● manipulatie van open data
zonder het te hoeven downloaden het hergebruiken ervan een stuk makkelijker maken.
Open data portalen
Portaalsites voor open data zijn web gebaseerde interfaces die het gemakkelijker moeten maken
om herbruikbare informatie te vinden. Net als bibliotheekcatalogi bevatten zij metadatasets van
datasets die voor hergebruik zijn gepubliceerd, d.w.z. die meestal betrekking hebben op informatie
in de vorm van ruwe, numerieke data en niet op tekstdocumenten. In combinatie met specifieke
zoekfunctionaliteiten vergemakkelijken zij het vinden van datasets interesses.
Europees dataportaal
Het Europees dataportaal is het belangrijkste portaal voor open data in de Europese landen. Het
verzamelt de metadata van overheidsinformatie die beschikbaar is op portaalsites voor
overheidsdata in alle Europese landen. Ook informatie over de verstrekking van data en de
voordelen van hergebruik van data is opgenomen.
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Over het Europees dataportaal
Het Europees dataportaal gaat verder dan het verzamelen van metadata en heeft als strategisch doel
de toegankelijkheid te verbeteren en de waarde van open data te verhogen. Ga voor meer informatie
naar https://www.europeandataportal.eu/en/about/european-data-portal
Het voorziet:
●
●
●
●
●

zoekmogelijkheid in datacatalogus
dataset zoekmogelijkheid
een afdeling eLearning
studies over diverse aspecten
nieuws en evenementen

Activiteit: Verken het Europees dataportaal en ga naar de datasectie waar je kunt zoeken naar
datasets met verschillende filters zoals bestandsformaten, datascope, kwaliteit van de metadata,
licentie van de data.
1e voorbeeld: Databereik = Europa, Categorieën = Milieu, Kwaliteit metadata = Uitstekend
Hoeveel datasets levert het op?
verandering -> Metadata Kwaliteit= Goed+
Hoeveel datasets geeft het nu terug?
Controleer het aantal datasets in verschillende formaten.
2e voorbeeld: probeer te zoeken met het trefwoord = "honing"
Hoeveel datasets levert het op?
kies categorie = "Landbouw, visserij, bosbouw en voeding"
Hoeveel datasets levert het op?
Experimenteer met categorieën, onderwerpen en trefwoorden van uw interesse om vertrouwd te
raken met deze belangrijke bron voor datasets.
Activiteit
Het OpenDataMonitor-project is een Europese index van open datasites en biedt een nuttige
referentiegids (https://www.opendatamonitor.eu/frontend/web/index.php) .
● Verken de index (of/en de kaart) om te ontdekken welk percentage van
o open data onder licentie
o machineleesbare data
o beschikbare data
o volledigheid metadata
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Is het beschikbaar voor verschillende landen?
Verken de index (of/en de kaart) om de spreidingsgrootte van de data te ontdekken.
Bezoek de geavanceerde zoekfunctie en filter op uw land
o Controleer hoeveel datacatalogi er zijn.
(Merk op dat u kunt kiezen om te zoeken naar Datacatalogi of individuele Datasets).
● Klik op de link Benchmark
o Kies twee of meer landen om te vergelijken
o Kies een tijdsperiode, als je wilt
o Onderzoek de geproduceerde vergelijkende grafieken op verschillende factoren
(open licenties, beschikbaarheid en meer)
●
●

Andere open dataportalen, zoekmachines voor datasets en open bronnen
● https://data.europa.eu/euodp/en/home
o Door EU-instellingen en -organen gepubliceerde open data
● About | Open Data Portal (europa.eu)
o Onderaan staat een lijst van websites met verwante open data van EU-lidstaten en
enkele internationale, bijvoorbeeld:
▪ http://data.gov.be
▪ https://data.oecd.org
▪ http://data.un.org
▪ http://data.worldbank.org
▪ En meer...
● Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home )
o Het bureau voor de statistiek van de Europese Unie
● https://dataportals.org/
o Lijst van open dataportalen van over de hele wereld
o Gerund door Open Knowledge Foundation)
● Dataset zoeken (google.com)
o Google's Dataset Zoekmachine voor datasets
Referenties:
●

Getting to grips with platforms (europeandataportal.eu)

●

European Data Portal | European Data Portal
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HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
•

Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, enz.)

TIJD
● 15 minuten: bestudeer het materiaal
● 5 minuten: eerste activiteit
● 10 minuten: tweede activiteit
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1.2.3 Online veiligheidsregels
Online veiligheidsregels
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Het gebruik van het internet en het surfen op het World Wide Web kunnen riskant zijn voor onze
privacy en online veiligheid.
Hoe goed bent u op de hoogte van de veiligheidsregels die u kunnen beschermen bij uw dagelijkse
online digitale taken?
Zoek op het web naar
●
●
●

"Online veiligheidsregels" of
"Online veiligheidstips" of
Vergelijkbare zoekopdracht

Kies minstens 3 van de topresultaten uit de zoekmachine, die een soort lijst met veiligheidsregels
en tips bevatten:
●
●
●

●

Vergelijk de veiligheidstips/regels en ga na hoeveel van hun voorgestelde richtlijnen
dezelfde zijn
Verzamel alle tips in één lijst (alleen hun titel, niet de hele informatie en verwijder
doublures)
Maak een tabel met 3 kolommen met de volgende kolomnamen: "Ik weet het en ik volg
het", "Ik weet het maar ik volg het niet", "Ik wist het niet" en zet elke veiligheidstip in de
overeenkomstige kolom
Bestudeer de – voor u – twee eenvoudigste veiligheidsregels die u niet volgt in uw
dagelijkse taken en probeer ze over te nemen.

Enkele online bronnen voor bijkomende studie:
o
o
o
o

Module 1

https://www.betterinternetforkids.eu/ (veel bronnen in alle talen)
Europese dag voor een veiliger internet https://www.saferinternetday.org
https://www.betterinternetforkids.eu/resources
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/coursev1:Insafe+BIK+2018/cursus/ (Module 1: Een inleiding tot online veiligheid (gearchiveerde
cursus)
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o
o
o

https://usa.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/top-10-internet-safetyrules-and-what-not-to-do-online
https://us.norton.com/internetsecurity-kids-safety-stop-stressing-10-internet-safetyrules-to-help-keep-your-family-safe-online.html
https://www.mcafee.com/blogs/consumer/consumer-threat-notices/10-tips-stay-safeonline/

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
● Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, enz.)
● Document editor (Word, Libre Write, Google Docs) of papier
TIJD
● 5 minuten: zoeken op het web
● 5 minuten: lijst met veiligheidsregels opstellen
● 10 minuten: tabel creatie
● 10 minuten: bestuderen van gekozen veiligheidsregels
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1.3 Niveau Expert
1.3.1 Informatiebehoeften evalueren
Inspelen op informatiebehoeften en persoonlijke zoekstrategieën voorstellen
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Mensen ontwerpen vaak hun wetenschappelijke prestaties door inzichten te verkrijgen uit hun
eigen strategieën. Dus, laten we de manier waarop Google's zoekmachine werkt "omgekeerd
construeren" om inzicht te krijgen in hoe we onze persoonlijke zoekstrategie kunnen verbeteren.
Hoe werken zoekmachines? Het Google-paradigma
https://youtu.be/0eKVizvYSUQ (Hoe Google Zoeken Werkt)
(Facultatief - Extra bron) https://www.google.com/search/howsearchworks/
Activiteit: Probeer de volgende vragen te beantwoorden (werkblad) terwijl u de video bekijkt (bij
sommige vragen worden voorbeeldantwoorden gegeven)
o

Wat is de "index" waarnaar verwezen wordt in de video? (0:35)

o

Wat is het doel van Google's ranking algoritmes voor de resultaten in uw zoekopdracht?
(0:50)
Probeert te begrijpen waar je naar op zoek bent (1:10)
Probeert de meest relevante pagina's bovenaan te sorteren (1:20)
Factoren die de algoritmes gebruiken om te beslissen wat er op de eerste pagina komt te
staan. (1:30)
Pagina's die het gezochte woord bevatten (1:40)
De plaats van het woord op de pagina is belangrijk (1:45)
Linken tussen relatieve pagina's (1:55)
Plaats waar de zoekopdracht plaatsvindt (2:05)
Datum van publicatie van de pagina (2:20)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Zijn alle pagina's op het web nuttig en ongevaarlijk en wat probeert Google ermee te doen?
(2:30)
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o
o
o

Wat zijn de manieren waarop Google kan beslissen voor mogelijke veranderingen in de
zoekresultaten? (3:50)
Vraag het de gebruikers of zogenaamde evaluatoren (4:00)
Antwoorden van beoordelaars gebruiken (4:20)

Ontwikkelen van onderzoeksstrategieën
Zelfreflectie
Als u aan uw eigen onderzoek werkt, is het heel belangrijk om zelfreflectief te zijn
o Wat moet u echt vinden?
o Moet u meer te weten komen over het algemene onderwerp voordat u het zwaartepunt
van uw zoektocht kunt bepalen?
o Hoe grondig heeft u uw zoekstrategie ontwikkeld?
o Heeft u genoeg tijd besteed aan het vinden van de beste hulpmiddelen om te zoeken?
o Wat gaat echt goed, zo goed dat u het in de toekomst niet wilt vergeten te doen?
Zoekhulpmiddelen kiezen
Een deel van uw onderzoeksplanning bestaat erin te bepalen welke zoekinstrumenten u het best
kunt gebruiken. Dit geldt zowel voor wetenschappelijk onderzoek als voor het beantwoorden van
een vraag uit het dagelijks leven, zoals wat de beste plaats is om op vakantie te gaan.
"Zoekinstrumenten" voor uw informatiebron kunnen zijn
o
o
o
o
o

een persoon
een zoekmachine op het web
een gespecialiseerde database
een vereniging
eindeloze mogelijkheden... gebruik je verbeelding

Vaak zoeken mensen automatisch eerst op Google, ongeacht waarnaar ze op zoek zijn. Door de
verkeerde zoekmachine te kiezen, verspilt u misschien alleen maar tijd en krijgt u slechts
middelmatige informatie, terwijl andere bronnen misschien ook snel de juiste informatie geven.
Maak dus een weloverwogen keuze over welke tools te gebruiken voor een specifieke behoefte.
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Dus, hoe identificeer je zoekinstrumenten?
Laten we beginnen met een eersteklas methode.
o Voor onderzoek op school (stappen die u met uw leerlingen kunt bespreken):
▪ Praten met een bibliothecaris of een leraar is een goed begin. Zij zullen u de weg
wijzen naar gespecialiseerde hulpmiddelen die u toegang geven tot wat u nodig
hebt.
▪ Kijk op de website van de bibliotheek van de school om te zien welke
begeleiding wordt geboden. Er zijn vaak onderwerpgerelateerde gidsen of lijsten
met de beste bronnen om je te helpen bij je onderzoek.
o Voor niet-academisch materiaal, overweeg
▪ Wie geeft er om dit soort informatie?
▪ Wie werkt er mee?
▪ Wie produceert of verspreidt het?
Bijvoorbeeld:
Weersinformatie voor de komende drie dagen in Athene
▪ https://meteo.gr - Attica - Athene Centrum
▪ Ga niet naar een bibliotheek (in persoon of online) of een onderzoeksdatabase
zoeken.
▪ Denk op dezelfde manier voor andere gelegenheden
Bent u op zoek naar anekdotische informatie over oude spoorwegen?
▪ Zoek uit of er een organisatie van spoorwegfanaten is, of
▪ Zoek op het web naar dit soort informatie
Overweeg het aan een deskundige te vragen
Hebt u er al eens aan gedacht om niet alleen levenloze bronnen, maar ook mensen te gebruiken om
informatie te verkrijgen? Dit zou bijzonder geschikt kunnen zijn als u werkt aan een opkomend
onderwerp of een onderwerp met lokale connecties.
Bepalen van zoekconcepten en trefwoorden
Zodra u enkele goede bronnen voor uw onderwerp hebt geselecteerd en eventueel met een expert
hebt gesproken, is het tijd om woorden te identificeren die u zult gebruiken om informatie over uw
onderwerp te zoeken in verschillende databanken en zoekmachines. Dit wordt ook wel "een
zoekopdracht opstellen" genoemd.
o Splits je onderwerp op in de belangrijkste concepten.
o Vul geen hele zin in, of een volledige vraag.
o Gebruik de kernbegrippen die bij uw onderwerp horen.
o Denk aan synoniemen of verwante termen voor elk concept.
Het volgende werkblad is een voorbeeld van een proces dat je kunt gebruiken om zoektermen te
bedenken. Het illustreert hoe u zou kunnen denken over het onderwerp geweld op middelbare

Module 1

Informatie- en datakennis

24

scholen. Merk op dat deze exacte zin niet is wat zal worden gebruikt voor de zoekopdracht. Het is
eerder een beginpunt voor het identificeren van de termen die uiteindelijk zullen worden gebruikt.
Merk op dat de twee concepten twee kolommen van alternatieve termen opleveren die
samengevoegd zijn.

Bron: https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/plan-developing-research-strategies

Groeps- of Atoomactiviteit in klaslokaal of thuis
Gebruik nu een schone kopie van hetzelfde werkblad om na te denken over een onderwerp dat u
aanbelangt. Hoe zou u uw onderwerp kunnen onderverdelen in concepten en vervolgens in
zoektermen? Hou er rekening mee dat het aantal concepten zal afhangen van wat u zoekt. Ook
kunnen de zoektermen synoniemen zijn of beperktere termen. Soms zoekt u naar iets heel
specifieks, en in die gevallen moet u misschien ook bredere termen gebruiken. Noteer uw ideeën en
vergelijk wat u heeft opgeschreven met anderen (bv. je klasgenoten). Zoek uit waar u alternatieve
nuttige termen zou kunnen gebruiken. Vergelijk jullie resultaten voor de zoekopdracht.
OPMERKING: het aantal kolommen hangt af van het aantal concepten.
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Booleaanse operatoren
Zodra u de concepten hebt waarop u wilt zoeken, moet u bedenken hoe u ze in het zoekvak gaat
invoeren. Vaak, maar niet altijd, zullen Booleaanse operatoren je helpen. U bent wellicht bekend met
Booleaanse operatoren. Ze bieden een manier om termen aan elkaar te koppelen. Booleaanse
operatoren kwamen voor het eerst voor in de vorige paragraaf, waar u AND gebruikte om de twee
kolommen samen te voegen en OR voor het gebruik van alternatieve termen in elk concept/kolom.
Bestudeer de Booleaanse operatoren - Database Search Tips - LibGuides at MIT Libraries dat is een
goed overzicht van Booleaanse operatoren
(https://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1158594)
Gebruik de Booleaanse operatoren in HOOFDLETTERS (AND, OR, NOT) omdat dit de manier is
waarop zoekmachines ze onderscheiden van een zoekterm.
Voorbeelden - klik op elke link om de resultaten in Google Search te zien
o

o
o

[puppy EN kitten] of gewoon [puppy kitten]
▪ De AND operator wordt geïmpliceerd in Google Search Engine als geen Boolean
operator wordt gebruikt.
[puppy OR kitten]
[puppy NOT kitten] of het alternatief [puppy -kitten]
▪ Het werkt over het algemeen beter om het "-" symbool te gebruiken in plaats van
de "NOT" operator. Zorg ervoor dat er geen spatie staat tussen de - en het woord
dat je elimineert

Probeer de volgende zoekopdrachten in verschillende zoekmachines en vergelijk de kwantiteit en
kwaliteit van de resultaten
o
o
o

vrouwelijke schilders AND vrouwelijke kunstenaars
vrouwelijke schilders OR vrouwelijke kunstenaars
vrouwen AND (schilders OR kunstenaars)

Richtlijnen voor zoeksyntaxis voor verschillende zoekmachines
o

o
o
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https://help.duckduckgo.com/duckduckgo-help-pages/results/syntax
▪ [puppy OR kitten] of alternatief [puppy kitten] (hier is de standaardwaarde OR als
er geen Booleaanse operatoren worden toegepast tussen de zoektermen)
Geavanceerde zoekopties (microsoft.com)
https://support.google.com/websearch
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Trunceren
Trunceren, ook wel stammen genoemd, is een techniek waarmee u uw zoekopdracht kunt
uitbreiden tot verschillende woordeindes en schrijfwijzen. Om truncering te gebruiken, voert u de
stam van een woord in en zet u het truncatie-symbool aan het eind. De database/zoekmachine zal
resultaten geven die elke uitgang van dat stamwoord bevatten.
https://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1158679
databanken: Afknotting)

(Tips

voor

het

doorzoeken

van

Probeer het volgende
o
o
o

vrouwenschilder*
vrouwelijke* artiest*
adolescen* (zoekt adolescent, adolescenten, of adolescentie)

Ziet u het gebruik van het truncatiesymbool?
Zinnen Zoekopdrachten
Zoeken op zinsdeel is bijzonder nuttig bij het zoeken op het web. Als u de exacte zin waarop u wilt
zoeken tussen aanhalingstekens zet, krijgt u alleen items met die woorden als een zin en geen items
waar de woorden afzonderlijk voorkomen in een document, website of andere bron. Uw resultaten
zullen meestal minder zijn, hoewel dit verrassend genoeg niet altijd het geval is.
Probeer deze twee zoekopdrachten in de zoekmachine van uw keuze:
"Opstel examen"
opstel examen
Was er een verschil in de kwaliteit en kwantiteit van de resultaten? Als u wilt weten of de databank
of zoekmachine die u gebruikt zinsneden zoeken toestaat en wat de conventies daarvoor zijn, zoek
dan in de helpsectie.
Geavanceerde zoekopdrachten
Geavanceerd zoeken stelt u in staat uw zoekopdracht te verfijnen en vraagt u naar manieren om dit
te doen. Geavanceerde zoekschermen tonen u veel van de opties die u ter beschikking staan om uw
zoekopdracht te verfijnen, en dus meer beheersbare aantallen betere items te krijgen. Veel
zoekmachines op het web bevatten geavanceerde zoekschermen.
Oefening: Google Zoekopdrachten
Ga naar de geavanceerde zoekoptie in Google.
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Kijk eens naar de opties die Google biedt om uw zoekopdracht te verfijnen. Vergelijk dit met het
basis zoekvak van Google. U zult zien dat veel van de eerder genoemde zoekstrategieën als opties in
de geavanceerde zoekfunctie verschijnen, zoals:
o

exact woord of uitdrukking

o

"geen van deze woorden" hetzelfde als NOT of "-"

o

"een van deze woorden" zoals de Booleaanse operator OR

Maar natuurlijk zijn er meer mogelijkheden om uw resultaten te filteren en te beperken
o

naar een bepaald domein of een bepaalde site, bv. . edu, . eu, ntua.gr enz.
▪

Probeer ook het trefwoord "site" te gebruiken in een eenvoudige zoekactie, zoals
"state members site:eu" of "admission process site:imperial.ac.uk".

o

naar een bepaalde streek of taal

o

naar items die je legaal kunt hergebruiken via de "gebruiksrechten" optie

o

per bestandsformaat, bijv. .pdf, .docx enz.
▪

o

probeer ook het trefwoord "filetype" te gebruiken in een eenvoudige zoekopdracht,
bijvoorbeeld "iliad filetype:pdf"

door Safe Search om seksueel expliciete inhoud uit te sluiten.

Probeer enkele van de vorige voorbeelden en hoe ze kunnen worden geschreven via Google
Geavanceerd zoeken.
o
o
o
o

vrouwelijke schilders AND vrouwelijke kunstenaars
vrouwelijke schilders OR vrouwelijke kunstenaars
vrouwen AND (schilders OR kunstenaars)
puppy NOT kitten

Filter ze op land, datum, regio en let op de resultaten in elk geval.
Bing Zoekmachine
U kunt filteren in de Bing zoekmachine. Geavanceerde zoekopdrachten in Bing zijn vooral mogelijk
via bepaalde operatoren en trefwoorden. Bekijk de pijlen in de bovenstaande figuur voor filteropties
in Bing zoekmachine.
Geavanceerd zoeken trefwoorden
https://help.bing.microsoft.com/#apex/bing/en-US/10001/-1)
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Figuur 3: Bing zoekmachine

Uitbreidings oefening:
AGoogleADay.com is een dagelijkse zoekuitdaging van Google. De vragen zijn over het algemeen
geconstrueerd om de keuze van trefwoorden te oefenen en een vaardigheid te ontwikkelen om een
grotere vraag in kleinere stukjes te verdelen en de juiste volgorde te bepalen om ze te benaderen en
zo met succes een antwoord te vinden.
(Facultatief) Aanvullend materiaal met trucs en tips
Wat is belangrijk in mijn zoekopdracht?
o
o
o
o

o
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Elk woord telt.
Probeer te zoeken naar [wie], [een wie] en [de wie]
Orde is belangrijk.
Probeer te zoeken op [rode loper] en [rode loper]
Hoofdlettergebruik doet er niet toe.
Probeer te zoeken naar [barack obama] en [Barack Obama]
Interpunctie is vaak belangrijk, maar niet altijd.
▪ Probeer te zoeken op [rode, lekkere% appel?] en [rode lekkere appel]
▪ Er zijn enkele uitzonderingen!
$
C#
C++
Google+
▪ Het maakt uit voor: € % * - / "" en meer...
Spelling is natuurlijk belangrijk, maar zoekmachines helpen daar meestal bij
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Figuur 4: Google-snelkoppelingen voor zoeken of andere hulpprogramma's

ANDERE ZOEKSTRATEGIEËN
Strategie:

Wat je doet:

Alternatieve
formulering

Zoek verwante termen of synoniemen om een idee te beschrijven.

Plan-to-learn

Zoeken om achtergrondkennis op te doen en zoektermen te verduidelijken
met behulp van tactieken zoals het lezen van zoekresultaten voor nieuwe
zoektermen, en het gebruik van springplankbronnen om achtergrondkennis
op te doen en onderzoek te inspireren.
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Vergelijken
meerdere
bronnen

van Gebruik tactieken zoals kijken naar veranderingen in toon tussen
verschillende bronnen, "feiten" vergelijken om de nauwkeurigheid te
beoordelen, en het doel en publiek van verschillende bronnen in overweging
nemen.

Ketenen

Vaststellen dat een vraag alleen kan worden beantwoord door verschillende
stukken informatie te verzamelen via een proces dat uit verschillende stappen
bestaat, en de volgorde plannen waarin elke stap moet worden uitgevoerd om
tot een succesvol resultaat te komen.

Specialisatie

Gebruik een klein stukje kennis - slechts een deel van het geheel - om het
geheel te ontdekken.

Generatie

Gebruik een breed onderwerp wanneer een specifiek onderwerp niet te
vinden is. Pas vervolgens de brede bron toe om het specifieke probleem op te
lossen.

Scoping

Herken welk soort bron een vraag zal beantwoorden, en zoek specifiek binnen
die categorie van bronnen.

Aannames
valideren

Controleer of iets wat je gelooft ook echt waar is door het te onderzoeken.

Referenties
Clay, B. (2020, December 29). Advanced Search Operators for Bing and Google (Guide and Cheat
Sheet). Retrieved from Bruce Clay, Inc: https://www.bruceclay.com/blog/bing-google-advancedsearch-operators
Hardwick, J. (2020, August 3). Google Search Operators: The Complete List (42 Advanced
Operators). Retrieved from The Ahrefs Blog: https://ahrefs.com/blog/google-advanced-searchoperators
Karch, M. (2021, January 23). How to Do a Boolean Search in Google. Retrieved from Lifewire:
https://www.lifewire.com/boolean-search-terms-google-1616810
Lumen Learning. (n.d.). Information Literacy, Chapter 2. Retrieved from Use a Boolean!:
https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/use-a-boolean
Lumen Learning. (n.d.). Information Literacy, Chapters 3 and 4. Retrieved from Plan: Developing
Research
Strategies:
https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/plandeveloping-research-strategies
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Pinola, M. (2019, August 20). Use These 33 Google Search Tricks to Find Exactly What You're
Looking For. Retrieved from https://zapier.com: https://zapier.com/blog/advanced-googlesearch-tricks/#infographic
Priyadarshini, M. (2018, October 1). 23 Advanced Bing Search Tips And Tricks You Should Know.
Retrieved from Fossbytes: https://fossbytes.com/advanced-bing-search-tips-and-tricks

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
●
●

PC die verbinding maakt met het Internet
Webbrowser

TIJD
●
●

Hoe werkt Google Search Engine (15 minuten om te bekijken en te bespreken)
Besteed ongeveer 5 tot 20 minuten aan elke zoekstrategie, afhankelijk van de inhoud en de
vereisten.

•

Geschatte totale tijd nodig: 1,5 uur
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1.3.2 Toegang tot data in een dataset
Toegang tot data, informatie en inhoud en navigatie daartussen
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Toegang tot en navigeren door datasets via Tableau Public
Als u niet vertrouwd bent met Tableau, kunt u naast de hieronder beschreven stappen voor ons
voorbeeld de Tutorial van de officiële website https://help.tableau.com/current/guides/getstarted-tutorial/en-us/get-started-tutorial-home.htm bestuderen of een andere tutorial die op het
web te vinden is. Als u wilt dat uw inhoud wordt opgeslagen, moet u een account aanmaken op de
Tableau-site. U kunt de software downloaden van de officiële site van Business Intelligence and
Analytics Software (tableau.com) - Products - Tableau Public.
1. Download het . csv-bestand van https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/datanational-14-day-notification-rate-covid-19
2. Connect à To a File àText file (kies Alle bestanden (*.*) als u het bestand niet kunt vinden)
selecteer àde .csv-dataset die u hebt gedownload
3. Als uw data niet goed in tabelvorm worden weergegeven, moet u "Komma" als
scheidingsteken aanvinken “Text field Properties… à Field separator: Comma”

Figuur 5: Komma als scheidingsteken tussen tekstvelden

4. Vanuit dezelfde positie kunt u de naam van uw Databron en Blad wijzigen. Laten we het
veranderen in "COVID-19 Data"
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Figuur 6: Hernoemen databron

5. U kunt het type data per kolom controleren

Figuur 7: Type kolomdata

6. U kunt onnodige kolommen verbergen. Wij verbergen country_code, source..

Figuur 8: Kolommen verbergen

7. Data filteren, volg " Filters à Add à Add… à Select a field:" en laten we "United Kingdom"
selecteren. U kunt natuurlijk elke filtering maken die u wilt, combinatie van een of meer
keuzes en meer dan een filter toevoegen.
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Om een filter te verwijderen of te bewerken volgt u " Filters à Edit à Select your filter à
Edit… of Remove "

Figuur 9: Filtering toevoegen

Filter activiteit:
i.

Module 1

Gevallen en sterfgevallen in Frankrijk en het VK voor de 3rd week van 2021
● Voeg filter per land toe: Frankrijk en UK,
● Voeg nog een filter toe op jaar_week: kies "2021-03"
● Hoeveel rijen staan ze?
● In welke kolom staan de gevallen en sterfgevallen tot die week?
● Hebt u dezelfde resultaten met de volgende foto? (Normaal wel, want de
historische data in een dataset zijn niet bedoeld om te worden gewijzigd)
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Figuur 10: Filterdata van Frankrijk en het VK voor het jaar 2021 en de 3e week

ii.

Toon sterfgevallen in Europese landen in aflopende volgorde voor de huidige week als
u beschikt over de meest recente dataset, kies anders 3rd week van 2021.
● U hebt 3 filters nodig (per continent, per indicator en per jaar_week)
● Sorteer op cumulatief aantal

Figuur 11: Sterfgevallen in Europese landen vanaf COVID-19 tot 3rd weken van 2021 in afnemende volgorde

8. Om de huidige wijzigingen die u hebt aangebracht op te slaan en in de toekomst veel van
de stappen te vermijden om de ruwe data van de oorspronkelijke dataset die u hebt
gedownload op te maken, kunt u uw huidige data exporteren naar CSV-bestandsformaat "
Data à Export Data to CSV à naam en locatie voor uw CSV-bestand".
Toegang tot en navigatie door datasets via Microsoft Excel
Op het web kunt u veel handleidingen over Microsoft Excel vinden met een eenvoudige
zoekopdracht op een zoekmachine, YouTube of Vimeo.
1. Download het .csv-bestand van https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/datanational-14-day-notification-rate-covid-19
2. Open het bestand vanuit Excel en kies Alle bestanden (*.*) als u het bestand niet kunt
vinden. Als Excel vindt dat uw bestandsformaat niet geschikt is of zegt dat uw bestand
corrupt is, negeer dit dan en klik op "Ja" op de vraag "Wilt u het toch openen?"

Module 1

Informatie- en datakennis

36

3. Er verschijnt een wizard om uw data voor te bereiden. Controleer in Stap 1: "Delimited" en
"My data has headers"à Volgende Stap à2: "Comma" àVolgende Stap à3: "Advanced"
en kies de juiste instellingen om numerieke data te herkennen in het geval dat in uw land
anders wordt gebruikt (betreft voornamelijk kolom "rate_14_day" in onze csv, bevestig de
correcte weergave), anders klikt u gewoon op "Finish".
4. Hernoem het blad waaraan u werkt, indien u dat wenst, tot "COVID-19 Data". Klik met de
rechtermuisknop (1) Hernoemenà (2) (zie de afbeelding hieronder)

Figuur 12: Excel-blad hernoemen

5. U kunt onnodige kolommen verbergen. We zullen de kolommen "country_code" en
"source" verbergen. Klik met de rechter muisknop op de kolom J (1) verbergenà (2). Doe
hetzelfde voor de kolom "country_code".

Figuur 13: Kolom J met kopnaam "Bron" verbergen

6. Data filteren in Excel. Laten we de data filteren die betrekking hebben op het Verenigd
Koninkrijk. Ten eerste, een manier om ervoor te zorgen dat we geen data verliezen tijdens
het filteren is door te klikken op de linkerbovenhoek van het Excel-blad zodat alle data
worden geselecteerd, zie Figuur.
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Figuur 14: Alle data selecteren

Klik dan op "Sorteren en filteren"à Filter.

Figuur 15: Excel filtering

Klik op "Land"à Selecteer Alles (om alle landen te deselecteren) Scrollà naar beneden en
klik op "Verenigd Koninkrijk" àOK

Figuur 16: Specifiek land filteren

Het resultaat zou er ongeveer zo moeten uitzien als in de volgende figuur. Met name de data
in de kolommen F en I, respectievelijk weekly_count en cumulative_count, moeten precies
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hetzelfde zijn, omdat het historische data zijn die niet mogen worden gewijzigd, behalve in
het geval dat zij in eerste instantie niet juist berekend waren.

Figuur 17: Resultaat van filtering

Filter oefening:
i.
Gevallen en sterfgevallen in Frankrijk en het VK voor 3rd weken van 2021
● Voeg filter per land toe: Frankrijk en UK,
● Voeg nog een filter toe op jaar_week: kies "2021-03"
● Hoeveel rijen staan ze?
● In welke kolom staan de gevallen en sterfgevallen tot die week?
Hebt u dezelfde resultaten met de volgende foto? (Normaal wel, want de historische data in
een dataset zijn niet bedoeld om te worden gewijzigd)
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Figuur 18: Filterdata van Frankrijk en het VK voor het jaar 2021 en de 3e week

ii.

Toon sterfgevallen in Europese landen in aflopende volgorde voor de huidige
week als u beschikt over de meest recente dataset, kies anders 3rd week van 2021.
● U hebt 3 filters nodig (per continent, per indicator en per jaar_week)
● Selecteer alle data (klik linksboven) "àSorteren & filteren"à Aangepast
sorterenà... Sorteren op "cumulatief_aantal" en Volgorde "Grootste naar
Kleinste" àOK

Figuur 19: Sterfgevallen in Europese landen vanaf COVID-19 tot 3e week van 2021 in afnemende volgorde

7. Om de huidige wijzigingen die u hebt aangebracht te bewaren en in de toekomst veel van
de stappen te vermijden om de ruwe data van de oorspronkelijke dataset die u hebt
gedownload te formatteren, moet u uw data opslaan als een ".xlsx"-bestand bestand.
Reflectie
Omgaan met open data en open datasets is geen gemakkelijke zaak. Digitale vaardigheden zoals het
gebruik van spreadsheetsoftware zijn nuttig om open datasets te openen en te manipuleren. De
bovenstaande activiteit is een klein paradigma van hoe je dat kunt doen voor een echt probleem.
Deze activiteit zou meer stappen kunnen omvatten en meer uitputtend kunnen zijn, maar dat valt
buiten het bestek van deze cursus. Het belangrijkste doel is dat de lezer begint te experimenteren
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met open-data, geen "absolute angst" meer voelt voor open-data en met wat oefening erin slaagt
enkele eenvoudige datasets te gebruiken voor zijn educatieve doeleinden.

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
● Webbrowser
● Tableau Publiek
● Microsoft Excel
TIJD
•

Module 1

20 minuten voor elke Tableau/Excel, afhankelijk van de ervaring in het gebruik van
de software.
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2 Evaluatie van data, informatie en digitale inhoud
2.1 Inleiding
Evaluatie van data, informatie en digitale inhoud
BESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
Het vinden van informatie over het onderwerp van uw onderzoek is de belangrijkste stap in het
onderzoeksproces, maar het is niet het einde van het onderzoek. Het volgende belangrijke dat je
wilt is informatie die het punt ondersteunt dat je probeert te maken. Sommige van de bronnen die
je hebt gevonden, kunnen verouderd, bevooroordeeld of gewoon verkeerd zijn, en het gebruik van
die informatie maakt het een stuk moeilijker voor je om een overtuigend argument te presenteren.
Het evalueren van data, informatie en digitale inhoud is dus een noodzakelijk proces dat je moet
volgen als je wilt dat je data en informatie van enige waarde zijn. Door de tijd te nemen om
informatie die je vindt kritisch te evalueren, kun je verkeerde afslagen in het onderzoeksproces
vermijden.
Data en informatie die door onderzoek worden verkregen, zijn meestal bedoeld om vrij te worden
gebruikt, vooral in het onderwijsproces, en open data is het belangrijkste doel. Maar aan welke
voorwaarden moeten data voldoen om open te zijn? Het belangrijkste antwoord op die vraag is
licentiëring. Opdat data open en toegankelijk zouden zijn, wat meestal betekent dat ze online
worden gepubliceerd, moet een licentie worden verleend zodat iedereen ze kan raadplegen,
gebruiken en delen.
De in deze eenheid voorgestelde activiteiten leiden de lezer in een proces voor de evaluatie van
databronnen, informatie en digitale inhoud in termen van geloofwaardigheid en betrouwbaarheid.
Het verlenen van licenties voor open data wordt in ruime mate besproken aangezien de rol ervan
cruciaal is voor het gebruik en de waarde van open data.

LEERRESULTATEN
Aan het einde van deze unit, zul je in staat zijn om:
●
●

data, informatie en digitale inhoud analyseren, interpreteren en kritisch evalueren.
de waarde van open data en het belang van vergunningsprocessen begrijpen, kennen en
erkennen.

DIGCOMP FRAMEWORK
Competentiegebied 1 (Informatie- en datakennis):
1.2 Evalueren van data, informatie en digitale inhoud
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DIGCOMPEDU FRAMEWORK
Competentiegebied 6 (De digitale competentie van lerenden bevorderen):
6.1 Informatie- en mediageletterdheid

2.2 Explorer-niveau
2.2.1 Evalueren van digitale inhoud
Evalueren van digitale inhoud
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Wanneer u naar informatie en data zoekt, zult u er veel vinden, maar er rijst een zeer belangrijke
vraag: "Is deze informatie goed genoeg?"
Op basis van uw ervaring en intuïtie kunt u de bovenstaande vraag ongeveer beantwoorden, maar
als u zekerder wilt zijn, is er een hulpmiddel dat u kan helpen.
De CRAAP-test is een lijst met vragen die u helpen de informatie die u vindt te evalueren.
Verschillende criteria zullen meer of minder belangrijk zijn, afhankelijk van uw situatie of behoefte.

Currency (actualiteit): hoe actueel is de informatie?
● Wanneer werd de informatie gepubliceerd of gepost?
● Is de informatie herzien of bijgewerkt?
● Is de informatie actueel of verouderd voor uw onderwerp?
● Zijn de links functioneel?
Relevantie: is de informatie relevant voor je onderwerp?
● Heeft de informatie betrekking op uw onderwerp of beantwoordt ze uw vraag?
● Wie is het beoogde publiek?
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●
●
●

Is de informatie van het juiste niveau (d.w.z. niet te elementair of te geavanceerd voor uw
behoeften)?
Hebt u verschillende bronnen bekeken voordat u besloot dat u deze zou gebruiken?
Zou u zich op uw gemak voelen bij het gebruik van deze bron voor uw
onderzoeksonderwerp?

Autoriteit: is de maker een autoriteit op dit onderwerp?
● Wie is de auteur/uitgever/bron/sponsor?
● Worden de geloofsbrieven van de auteur of de banden met de organisatie vermeld?
● Wat zijn de geloofsbrieven of organisatorische banden van de auteur?
● Wat zijn de kwalificaties van de auteur om over het onderwerp te schrijven?
● Is er contactinformatie, zoals een uitgever of een e-mailadres?
● Onthult de URL iets over de auteur of de bron? Voorbeelden:
● .com (commercieel),
● . edu (educatief),
● .gov (overheid van de V.S.),
● .org (non-profit organisatie),
● .net (netwerk - hoewel oorspronkelijk ontwikkeld voor bedrijven die zich
bezighouden met netwerktechnologie, is .net tegenwoordig een van de meest
populaire domeinnamen die door bedrijven over de hele wereld worden gebruikt).
Accuraatheid: is de informatie waar, correct en betrouwbaar?
● Waar komt de informatie vandaan?
● Wordt de informatie ondersteund met bewijsmateriaal?
● Is de informatie geëvalueerd of doorgelicht?
● Kunt u de informatie in een andere bron of uit persoonlijke kennis verifiëren?
● Lijkt de taal of toon bevooroordeeld en vrij van emotie?
● Zijn er spellings-, grammaticale of andere typografische fouten?
Purpose (Doel): wat is de reden voor het bestaan van de informatie?
● Wat is het doel van de informatie? Informeren? Onderwijzen? Verkopen? Amuseren?
Overtuigen?
● Maken de auteurs/sponsors hun bedoelingen of doel duidelijk?
● Is de informatie feit? mening? propaganda?
● Lijkt het standpunt objectief en onpartijdig?
● Zijn er politieke, ideologische, culturele, religieuze, institutionele of persoonlijke
vooroordelen?
Oefening: Geldigheid beoordelen
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Het beoordelen van de geldigheid betekent het belang inzien van actuele informatie..
Stelt u zich voor dat u voor de komende weken een reis naar een Europees land plant, maar u wilt
weten welke coronavirusvergrendelingsregels er in dat land op dit moment en in de komende
weken bestaan.
●
●
●
●

Zoek in een zoekmachine naar de afsluitingsregels van het land.
Lees enkele resultaten en verzamel de informatie die je wilt.
Ben je zeker dat de informatie actueel is?
Schrijf een zin waarin je uitlegt waarom je elk middel wel of niet zou gebruiken, met
speciale aandacht voor de valuta van elk item.

Oefening: Zoek relevante bronnen
Relevantie is het belang van de informatie voor uw specifieke behoeften.
Je doet onderzoek voor een paper waarin je wilt beargumenteren dat vaccinaties geen verband
houden met autisme. Welke van deze bronnen zou je relevant vinden? Waarom wel of waarom niet?
●

●

Hviid, Anders, Michael Stellfield, Jan Wohlfart, and Mads Melbye. “Association Between
Thimerosal-Containing Vaccine and Autism.” Journal of the American Medical
Association 290, no. 13 (October 1, 2003): 1763–1766.
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=197365
Chepkemoi Maina, Lillian, Simon Karanja, and Janeth Kombich. “Immunization Coverage
and Its Determinants among Children Aged 12–23 Months in a Peri-Urban Area of
Kenya.” Pan-African Medical Journal 14, no.3 (February 1, 2013). http://www.panafricanmed-journal.com/content/article/14/3/full/

Oefening: Identificeer gezaghebbende bronnen
Autoriteit is de bron van de informatie - het doel van de auteur en wat zijn geloofsbrieven en/of
affiliaties zijn.
De volgende artikelen hebben allemaal betrekking op een onderzoeksartikel over vrouwen op de
werkplek. Schrijf voor elke bron twee zinnen waarin je uitlegt waarom de auteur of auteurs al dan
niet als gezaghebbend op dit gebied kunnen worden beschouwd. Bekijk hun biografie (indien
gevonden) of de koppen van andere artikelen die ze hebben geschreven:
●
●
●
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Carvajal, Doreen. “The Codes That Need to Be Broken.” New York Times, January 26, 2011,
http://www.nytimes.com/2011/01/27/world/27iht-rules27.html?_r=0
Sheffield, Rachel. “Breadwinner Mothers: The Rest of the Story.” The Foundry Conservative
Policy News Blog, June 3, 2013. http://blog.heritage.org/2013/06/03/breadwinnermothers-the-rest-of-the-story
Baker, Katie J.M. “Your Guide to the Very Important Paycheck Fairness Act.” Jezebel (blog),
January 31, 2013, https://jezebel.com/your-guide-to-the-very-important-paycheckfairness-act-30763797
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Oefening: Zoek accurate bronnen
Accuraatheid is de betrouwbaarheid, waarachtigheid en juistheid van de inhoud.
Welke van de volgende artikelen zijn collegiaal getoetst? Hoe weet je dat? Hoe ben je daar achter
gekomen? Had je toegang tot de artikelen om ze te onderzoeken?
●
●

●

Coleman, Isobel. “The Global Glass Ceiling.” Current 524 (2010): 3–6.
Lang, Ilene H. “Have Women Shattered the Glass Ceiling?” Editorial, USA Today, April 14,
2010, http://usatoday30.usatoday.com/news/opinion/forum/2010-04-15column15_ST1_N.htm?csp=34
Townsend, Bickley. “Breaking Through: The Glass Ceiling Revisited.” Equal Opportunities
International 16, no. 5 (1997): 4–13.

Oefening: Bepaal het doel van de informatie
Doel is de reden waarom de informatie bestaat - bepaal of de informatie duidelijke bedoelingen of
een duidelijk doel heeft en of de informatie feitelijk, opiniërend of propagandistisch is.
Kijk eens naar de volgende bronnen. Waarom denk je dat deze informatie tot stand is gekomen? Wie
is de maker? De meeste websites hebben "contact us" of "about us" of "over" pagina's die informatie
geven over wie de eigenaar is van de site.
●

https://www.chevron.com/sustainability/environment/climate-change

●

https://beefnutritioneducation.org

●

Fahrenheit 911-film. http://www.imdb.com/title/tt0361596

●

Lydall, Wendy. Raising a Vaccine Free Child. Inkwazi Press, 2009

●

https://www.nwf.org/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Threats-to-Wildlife

●

http://zapatopi.net/treeoctopus

●

Owen, Mark and Kevin Maurer. No Easy Day: The Firsthand Account of the Mission That
Killed Osama Bin Laden. New York: Penguin, 2012.

●

Je hersenen op videospelletjes
http://www.ted.com/talks/daphne_bavelier_your_brain_on_video_games.html

Referenties
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The Information Literacy User’s Guide: An Open, Online Textbook by Deborah Bernnard, Greg
Bobish, Jenna Hecker, Irina Holden, Allison Hosier, Trudi Jacobson, Tor Loney, and Daryl Bullis is
licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
License, except where otherwise noted.
Sources:
Blakeslee, Sarah (2004) "The CRAAP Test," LOEX Quarterly: Vol. 31 : No. 3 , Article 4. Available at:
https://commons.emich.edu/loexquarterly/vol31/iss3/4
English Comp. (n.d.). CRAAP Test (Evaluating Sources). Retrieved from Pressbooks:
https://en101test.pressbooks.com/chapter/15-4-craap-test-evaluating-sources
Frederick Community College. (n.d.). English 101: Evaluating Resources. Retrieved from Frederick
Community College - Library: https://guides.frederick.edu/c.php?g=172447&p=1137361
Frederick Community College. (n.d.). The CRAAP Test Worksheet. Retrieved from
https://guides.frederick.edu/ld.php?content_id=6444467
Frederick Community College. (n.d.). The Five Quality Measures of the CRAAP Test. Retrieved from
https://guides.frederick.edu/ld.php?content_id=6444429
Lumen Learning. (n.d.). Evaluate: Assessing Your Research Process and Findings. Retrieved from
Information Literacy, Chapter 5:
https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/evaluate-assessing-yourresearch-process-and-findings
The Australian National University. (n.d.). The TRAAP Test. Retrieved from The Australian
National University: https://libguides.anu.edu.au/c.php?g=906019&p=6594267

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
•

Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, enz.)

TIJD
●

10 minuten: Bestudeer en bespreek materiaal over de CRAAP test

•

50 minuten voor activiteiten (10 minuten voor elk).

Module 1

Informatie- en datakennis

47

2.2.2 Waarom hebben we een licentie nodig en Wat zijn Creative Commons
Licenties
Waarom hebben we een licentie nodig en Wat zijn Creative Commons Licenties
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
"Waarom hebben we licenties nodig?"
Voor het geval van open data is de volgende uitspraak van grote waarde en belang: "Zonder een
licentie kunnen data niet echt open zijn".
Data die met een licentie worden gedeeld, worden dus Open Data. Een licentie vertelt iedereen dat
ze toegang hebben tot iemands data, ze mogen gebruiken en delen. Zonder licentie zijn data
weliswaar "publiek beschikbaar", maar hebben gebruikers geen toestemming om ze in te zien, te
gebruiken en te delen volgens het auteursrecht of de databankwetgeving.
Er zijn verschillende soorten licenties, maar hoe eenvoudiger de licentie, hoe beter. Om hergebruik
te maximaliseren, moet u proberen een licentiestandaard te gebruiken die al op grote schaal wordt
gebruikt.
Creative Commons-licenties
Creative Commons-licenties worden veel gebruikt voor open inhoud. In versie 4.0 wordt expliciet
rekening gehouden met datalicenties.
In de volgende URL kunt u een 5 minuten durende inleiding zien over alle onderdelen van een CClicentie. https://creativecommons.org/get-cc-savvy/breaking-cc-licenses
Vraag:
"Welke versies van Creative Commons-licenties zijn het meest geschikt voor open data?"
Drie Creative Commons-versies zijn het meest geschikt voor een open licentie:
● Publiek domein: (CC0) (Toon een licentie voor publiek domein)
● Naamsvermelding: (CC-BY v4.0) (Toon een licentie voor Naamsvermelding)
● Naamsvermelding & share-alike: (CC-BY-SA v4.0) (Toon een Naamsvermelding &
GelijkDelen Licentie)
Het publieke domein en de toeschrijvingslicenties geven meer flexibiliteit in het gebruik van de data,
terwijl een share-alike licentie het commerciële gebruik van de data kan beperken.
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Vraag:
Kunt u uitleggen waarom de andere versies van de Creative Commons-licenties niet geschikt zijn
voor open data?
Oefening (bron: https://creativecommons.org/get-cc-savvy/breaking-cc-licenses)
Leg voor elk van de volgende iconen in een zin of twee uit wat je wel en niet mag doen met werken
die iemand onder die licentie heeft gedeeld.
1.
2.
3.
Andere soorten licenties
● Op maat gemaakte licenties
o worden gecreëerd door de datauitgever
o introduceren specifieke voorwaarden waaraan de gebruiker moet voldoen
o kunnen de complexiteit voor gebruikers van open data vergroten
o zijn meestal moeilijk na te leven door de gebruikers
● Open Overheidslicenties
o Sommige uitgevers hebben ervoor gekozen hun eigen licenties te ontwikkelen
o Voorbeelden:
▪ Licence Ouverte / Open Licentie | Le blog d'Etalab
▪ Open Government Licence (nationalarchives.gov.uk)
Activiteit - Het vinden van een licentie
Uitgevers van open data moeten gemakkelijk toegang verlenen tot de licentie voor alle datasets die
beschikbaar zijn voor toegang, gebruik en delen. De plaats en de lay-out van de licentie-informatie
kan variëren naar gelang van het rechtsgebied, de bedrijfstak en de individuele stijl. Volgens de
beste praktijken moeten licenties gemakkelijk te vinden en te lezen zijn.
Bezoek de volgende open data catalogi en blader of zoek naar sommige datasets.
●
●
●
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●

Of zoek een andere datacatalogus om te verkennen

Voor elke dataset
lokaliseren waar en welk soort vergunningen, indien van toepassing, zijn aangenomen
indien er geen licentie beschikbaar is, bespreken in welke mate en voor welk soort
activiteiten (bijvoorbeeld al dan niet commercieel) u de dataset in kwestie kunt gebruiken,
Indien u geen licentie kunt vinden, wat zou u dan kunnen doen om te weten te komen onder welke
licentie de data beschikbaar zijn? Misschien de uitgever vragen? Misschien dieper zoeken in de
metadata van de dataset?
o
o

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
•

Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, enz.)

TIJD
●
●
●
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10 minuten: bezoek URL en bekijk video
10 minuten voor twee vragen
15 minuten voor activiteit
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2.2.3 Over Cookies
Over cookies
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Wanneer u op het web surft, wordt u blootgesteld aan een reeks wetten en regels die verband
houden met browsercookies. Het is van fundamenteel belang dat u, alvorens ze te aanvaarden, weet
wat cookies zijn en hoe ze uw activiteit en privacy online kunnen beïnvloeden.

Bron: https://www.pexels.com/it-it/foto/pila-di-biscotti-3252139

Een cookie is een klein tekstbestand op uw harde schijf dat wordt aangemaakt door de webpagina's
die u bezoekt en dat kan worden gebruikt om u te identificeren op een website. Het ziet eruit als een
opeenvolging van getallen, een reeks codes, die alleen betekenis heeft voor de software die ze
aanmaakt. Cookies zijn bedoeld om informatie over uw onlinesessie bij te houden, te personaliseren
en op te slaan (d.w.z. de inlogdata en voorkeuren van gebruikers herkennen; reclame op maat
maken; eerder gezochte artikelen traceren om winkelwagentjes aan te maken en soortgelijke
goederen voor te stellen). Cookies zorgen voor een zekere persistentie, waardoor de server weet
dat de verzoeken van dezelfde computer afkomstig zijn. Ze kunnen worden vergeleken met het
krijgen van een ticket voor een garderobecontrole: je laat je jas achter bij de balie; je krijgt een ticket
dat je identificeert; wanneer je terugkomt, kun je je jas met je ticket terugnemen.
Cookies hebben vaak in het middelpunt gestaan van discussies over inbreuken op de privacy, omdat
zij het mogelijk maken data te verzamelen om uw online activiteiten te volgen en bij te dragen tot
het opstellen van precieze gebruikersprofielen. Volgens de EU-richtlijn over HTTP mag een website
alleen informatie over een bezoeker verzamelen na zijn/haar toestemming. Als u uw cookies wilt
verwijderen, kunt u meestal de opties kiezen die het best aan uw behoeften voldoen.
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Activiteit - Reflectie
Bezoek de volgende bronnen en geef informatie over de onderstaande vragen over cookies. U kunt
op het web zoeken naar meer bronnen.
●
●
●

Welke informatie kunnen cookies bevatten? Zoek meer als er meer zijn dan de reeds
genoemde.
Is het verplicht cookies te aanvaarden?
Kunnen cookies gevaarlijk zijn en hoe?

Bronnen:
o EU-wetgeving inzake cookies: https://gdpr.eu/cookies/?cn-reloaded=1
o Cookies toestaan: https://support.kaspersky.com/common/windows/2843#block2
o Cookies aan/uitzetten: https://support.google.com/accounts/answer/
61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl
o Een ultieme gids voor het gebruik van cookies: https://html.com/resources/cookiesultimateguide/#:~:text=Cookies%2C%20of%2C%20om%20ze%20te%20geven,specifiek%20voor
%20iedere%20individuele%20gebruiker.
o Rookie Cookies: https://www.thesun.co.uk/tech/6507593/what-is-cookie-internetaccept-info-decline-delete-cookies-explained/
o https://www.privacypolicies.com/blog/browser-cookies-guide
o Wat zijn cookies: https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/cookies

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
•

Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, enz.)

TIJD
●
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2.3 Niveau Expert
2.3.1 Evaluatie van diverse digitale data en inhoud
Kritisch denken ontwikkelen - "Hoe spot je nepnieuws"
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Nepnieuws (fake news) is tegenwoordig heel gewoon, gezien de overweldigende hoeveelheid
informatie en data die heel gemakkelijk tussen sociale platforms worden uitgewisseld. Het
vermogen ontwikkelen om nepnieuws te herkennen is een volgende stap in de richting van kritisch
denken, een cruciale vaardigheid bij het navigeren in de informatiemaatschappij.
De volgende infografiek, gemaakt door IFLA (International Federation of Library Associations),
beschrijft een procedure van acht eenvoudige stappen die u kunnen helpen nepnieuws te herkennen
en die in dezelfde context een gids kan zijn om nepinformatie of -data te herkennen waarnaar u op
zoek bent.

Bron: IFLA (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:How_to_Spot_Fake_News.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
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Bekijk de volgende video over Fake News
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AkwWcHekMdo (Hoe nepnieuws te herkennen FactCheck.org - YouTube)
Laat de volgende video's zien voor Misinformatie
1st onderdeel
https://youtu.be/g7WjrvG1GMk (Varken redt babygeit)
Discussie: Wow, dat is geweldig, toch? Hoe voel je je bij dit verhaal?
2nd onderdeel
https://youtu.be/_2My_HOP-bw (Nathan For You - Petting Zoo Hero - Het ware verhaal)
Discussie: Hoe voel je je nu je weet dat deze video nep is?
https://youtu.be/bvtJj6HoYHg (facultatief, indien er tijd is - Nathan For You - Petting Zoo Hero Pt.
2)
Discussie: Deze video is gewoon bedoeld om grappig te zijn en mensen aan het lachen te maken,
maar,
●
●

wat als het iets ernstigers was, zoals een nepnieuwsbericht of valse informatie over een
belangrijke gebeurtenis, zoals een natuurramp?
wat voor gevolgen kan dat hebben?

Discussie: Nodig de leerlingen uit om hun antwoorden te delen. Leg uit dat online verkeerde
informatie grote gevolgen kan hebben. Het kan:
● de spanning en woede tussen groepen mensen verhogen
● de reputatie van individuen of groepen schaden
● de uitslag van verkiezingen en stembusvoorstellen enz. beïnvloeden
Bron: Hoaxes and Fakes | Common Sense Education
Lateraal lezen
Een strategie die lateraal lezen wordt genoemd, gecombineerd met de hierboven beschreven
achtstappenprocedure, kan nog betere resultaten opleveren bij het spotten van nepnieuws, -video's
en -feiten in het algemeen. Enkele richtlijnen in deze strategie zijn:
●

Module 1

Vind snel nauwkeurige informatie over uw onderwerp door webpagina's te "googelen" en
te scannen door nieuwe tabbladen te openen alvorens een specifieke website volledig te
lezen
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●

Doe eerst wat onderzoek naar de bron voordat u iets online als vanzelfsprekend aanneemt.
Je kunt nooit zeker genoeg zijn over de betrouwbaarheid van een website

●

Neem de tijd om een nieuwe webpagina te bekijken om er zeker van te zijn dat hij legitiem
is. Als het de "geur test" niet doorstaat, ga dan verder

●

Pauzeer op elke nieuwe site om de geldigheid ervan vast te stellen voordat u iets leest. In
plaats van de hele webpagina van boven naar beneden te lezen, scan de pagina, spring in
en uit het browsertabblad, om de geldigheid van de website te controleren

YouTube Video over lateraal lezen
https://youtu.be/SHNprb2hgzU (Feit van fictie online sorteren met laterale lezing)
Activiteit
Vragen in verschillende vormen kunnen op een stuk papier aan de leerlingen worden voorgelegd
met betrekking tot de video. Hieronder volgt een voorbeeld van een werkblad:
1. Wat is een belangrijke vraag die je moet stellen als je op het web zoekt (0:15)?
Voorbeeld Antwoord
● Wie zit er achter de informatie
2. Wat doen veel mensen gewoonlijk om een website te evalueren (0:22 - 1:19)?
Voorbeeldantwoorden
● Verticale lezing
● Sites beoordelen op hun uiterlijk en esthetiek
● Belang van de URL
● Het niet grondig onderzoeken van de genoemde referenties op de website
3. Wat doen andere mensen dat efficiënter is om een website te evalueren (1:20 - 2:40)?
Voorbeeldantwoorden
● webpagina's wegschuiven
● nieuwe tabbladen openen en lateraal lezen
● breed zoeken op het web naar hun onderwerp
● cross check van de geldigheid van de informatie op andere sites (bv. Wikipedia)
● de geloofwaardigheid van de maker van de informatie of website opzoeken en
beoordelen
4. Hoe kan laterale lezen leerlingen helpen (3:30)?
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Nepnieuws activiteit
●
●
●
●
●
●

Kijk of er een Fact Checker uit uw land lid is van het International Fact-Checking
Network (IFCN) van https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
Als er geen is voor uw land, zoek er dan zelf een op het web of gebruik er een uit de
bovenstaande lijst
Ga naar het laatste nieuws of artikels, verdeel in groepjes, kies één artikel, bespreek en
stel jullie resultaten voor in de klas
Wat is het nepnieuws waar het artikel naar verwijst?
Hoe probeert het artikel het beweerde nepnieuws te weerleggen?
Welk artikel is volgens jou de waarheid en waarom? (Je zou een aantal van de stappen
van de infografiek "Hoe spot je nepnieuws" kunnen gebruiken, vooral in een grotere
opdracht of huiswerk)

Extra bronnen, cursussen, lesplannen en aanverwante zaken
●
●
●
●
●

●

https://cor.stanford.edu/curriculum/collections/teaching-lateral-reading (Teaching
Lateral Reading | Civic Online Reasoning (stanford.edu)
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/hoaxes-and-fakes
(Hoaxes and Fakes | Common Sense Education)
https://youtu.be/xf8mjbVRqao (Studenten helpen nepnieuws te identificeren met de vijf
C's van kritisch consumeren)
https://www.commonsense.org/education/articles/are-deepfake-videos-a-threat-todemocracy
https://www.commonsense.org/education/articles/help-students-fact-check-the-weblike-the-pros (Help leerlingen de feiten op het web te controleren zoals de professionals |
Common Sense Education)
https://www.wnycstudios.org/podcasts/otm/projects/breaking-news-consumershandbook (On the Media | Breaking News Consumer's Handbook | WNYC Studios)

Referenties:
Kiely, E. & Robertson, L., 2016. "How to Spot Fake News". [Online] Beschikbaar op:
https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news
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HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
●

Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, enz.)

TIJD
●
●
●
●
●

5 minuten: Bestudeer de infographic
5 minuten: (182) Hoe nepnieuws te herkennen - FactCheck.org - YouTube
10 minuten: Toon de volgende video's voor Misinformatie en Discussie
15 minuten: Laterale lezing
20 minuten of zou een huiswerk kunnen zijn: Nepnieuws activiteit

2.3.2 Open data in meer detail
Open data in meer detail
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Open data
Voltooi de volgende eLearning-module - Wat is open data? (europeandataportal.eu)
http://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module1/#/id/co-01
Activiteit: Beantwoord de volgende vragen:
● Wat betekent "open" in "open data"?
o "Openheid" van The Open Definition (http://opendefinition.org/ )
o Wat zijn open data?
(https://www.europeandataportal.eu/en/training/elearning/what-open-data )
● Wat maakt de data open?
● Waarom hebben we open data nodig? Kun je nog andere voordelen bedenken door het gebruik
van open data naast de voordelen die in de bovenstaande eLearning module zijn genoemd?
Voltooi de volgende eLearning module - Wat maakt kwaliteit open data? (europeandataportal.eu)
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module5/#/id/co-01
Activiteit: Beantwoord de volgende vragen:
●
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Wat maakt open data tot kwaliteitsdata? Noem enkele kenmerken.
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●
●

Welke eisen stelt de gemeenschap aan open data van hoge kwaliteit?
Wat zijn de twee belangrijkste indicatoren van open kwaliteitsdata ?

Reflectie en discussie:
Zoek voorbeelden van verschillende soorten onderwerpen in de wetenschap, het dagelijks leven,
onderwijs enz. en beantwoord voor elk onderwerp de volgende vragen:
● Beschrijf wat ruwe data zouden kunnen zijn in dat onderwerp
o b.v. klimaatverandering (mogelijke ruwe dataindicatoren)
▪ temperatuur waar in de atmosfeer? Temperatuur van het zeeoppervlak?
Globale temperatuur?
▪ Zeespiegel
▪ Toestand van het Noordpoolijs
▪ Meer...
● Welke van deze data zouden kunnen worden opengesteld?
● Hoe kunnen Open Data op dat gebied nuttig zijn?
Activiteit
Ga naar https://certificates.theodi.org/en/datasets waar u alle datasets met een ODI-certificaat
kunt bekijken.
● Filter op uw land en certificaatniveau om te zien hoeveel datasets er naar voren komen en
van welke organisaties.
● Zijn er in uw land datasets met een "platinaniveau"-certificaat?
Voltooi de volgende eLearning-module (optioneel) Hoe nuttig zijn mijn data?
(europeandataportal.eu)
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module10/#/id/co-01
Activiteit
Bezoek datasets en verschillende open data. Kies er enkele uit en evalueer hoeveel sterren van open
data ze hebben. Hieronder vind je voorbeelden van datasets en websites met verschillende inhoud
die je kunt bezoeken
● Gratis eBooks | Project Gutenberg
● ScienceDirect.com | Wetenschap, gezondheid en medische tijdschriften, full text artikelen
en boeken.
o Zoek een onderwerp (bv. "open data") klik op àhet eerste resultaat kanà je het
volledige artikel zien? àhoeveel sterren zou je aan dat artikel geven?
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●

Datasets - Europees dataportaal

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
●

Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, enz.)

TIJD
●
●
●
●
●

20 minuten: eLearning Module 1
10 minuten: Activiteit (vragen beantwoorden en discussiëren)
15 minuten: eLearning Module 5
10 minuten: Activiteit (vragen beantwoorden en discussiëren)
30 minuten voor reflectie en discussie of als huiswerkopstel voor de leerlingen.

● 5 minuten: Activiteit
● 15 minuten (optioneel): eLearning Module 10
●

Module 1

15 minuten (optioneel): Activiteit
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3 Beheer van data, informatie en digitale inhoud
3.1 Inleiding
Beheer van data, informatie en digitale inhoud
BESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
Het identificeren van informatie- en databehoeften is een basisvereiste voor een persoon om
informatie- en datavaardig te zijn. Het beheren van de verzamelde data en informatie is de volgende
stap in het proces. Het vermogen om data, informatie en digitale inhoud te beheren is het sluitstuk
van het proces van datakennis. In de moderne digitale wereld denken veel mensen dat de term
"informatie- en datakennis" alleen maar verwijst naar het vermogen van een persoon om digitale
omgevingen te gebruiken, zoals een personal computer, het world-wide-web, het verzenden van email, enz. In de vorige onderdelen hebben we aangetoond dat dit niet het geval is en dat "informatieen datakennis" veel meer inhoudt dan dat. Anderzijds toont deze gangbare overtuiging aan hoe
belangrijk de vaardigheid van het beheren van data, informatie en digitale inhoud in digitale
omgevingen is, in de context van informatie- en datakennis.
Een vaardig, of op zijn minst efficiënt, gebruik van digitale omgevingen stelt mensen in staat om de
resultaten van onderzoek dat ze hebben gedaan op een gestructureerde en overtuigende manier te
laten zien, en om hun mening op een geïnformeerde manier te geven. Het vermogen om digitale
inhoud te organiseren, te ontsluiten en te manipuleren in een gestructureerde omgeving is een
essentiële vaardigheid van het competentiegebied "Informatie- en datakennis"; de activiteiten in
deze unit zijn gericht op het verbeteren van precies die vaardigheid, en bieden ook de stimulans om
verder te lezen.

LEERRESULTATEN
Aan het einde van dit onderwerp, zul je in staat zijn om:
●
●
●

data, informatie en inhoud in digitale omgevingen te organiseren, op te slaan en terug te
vinden, met de nadruk op cloudomgevingen,
informatie te organiseren en verwerken in een gestructureerde omgeving,
een gereedschap als Excel op een meer geavanceerde manier te gebruiken voor het
manipuleren van een dataset.

DIGCOMP-RAAMWERK
Competentiegebied 1 (Informatie- en datakennis):
1.3 Beheer van data, informatie en digitale inhoud
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DIGCOMPEDU-RAAMWERK
Competentiegebied 6 (De digitale competentie van lerenden bevorderen):
6.1 Informatie- en mediageletterdheid
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3.2 Explorer-niveau
3.2.1 Studenten in staat stellen data gemakkelijk te verkennen en te
manipuleren a
Studenten in staat stellen data gemakkelijk te verkennen en te manipuleren
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Tuva is een bedrijf dat bedrijven en overheidsinstellingen in staat stelt om datawijsheid in
organisaties op te bouwen en de waarde van data en analytics te vergroten. Tegelijkertijd verklaren
ze dat ze op een missie zijn om een sterke basis in data geletterdheid te bouwen van het klaslokaal
tot de directiekamer. Ze hebben https://tuvalabs.com gemaakt voor educatieve doeleinden en ze
bieden 15 Datasets en Lessen (in het Basis en gratis abonnement) om te experimenteren met
datasets in activiteiten die zij hebben ontworpen en geïmplementeerd.
Zij hebben een Tutorial's sessie zodat de leraar en de leerlingen, zo nodig onder begeleiding van hun
leraar, de vrije activiteiten kunnen doorlopen.
Een geweldige inleidende activiteit is "Hond als vriend":
https://tuvalabs.com/datasets/mans_best_friend/activities.

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
●

https://tuvalabs.com
o

Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, enz.)

TIJD NODIG
●
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Elk geval per activiteit heeft hooguit 10 tot 20 minuten nodig, afhankelijk van de digitale
vaardigheden van de persoon.
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3.2.2 Hoe data op te slaan en het gebruik ervan te vergemakkelijken
Hoe data op te slaan en het gebruik ervan te vergemakkelijken
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Data opslaan en manipuleren in de cloud
•

Dropbox-opleidingen met eigen begeleiding | Dropbox leren

•

Google Drive gebruiken om bestanden te ordenen (van Applied Digital Skills with Google)

•

o

De volgende les staat open onder https://creativecommons.org/licenses/bysa/4.0/deed.en

o

U kunt zelfs een virtueel klaslokaal maken met uw leerlingen om te oefenen

o

https://applieddigitalskills.withgoogle.com/c/middle-and-highschool/en/organize-files-in-drive/overview.html (45-90 minuten)

OneDrive video opleiding
o

https://onedrive.live.com/ (en nog veel meer)

o

OneDrive hulp en leren - Microsoft Support

Activiteit
Kies een cloudservice van uw voorkeur, bijvoorbeeld Google, Microsoft, Dropbox of de
cloudinfrastructuur van uw onderwijsnetwerk, indien beschikbaar, en voer de volgende taken uit
met uw leerlingen:
● Maak een account aan bij een Cloud Service naar keuze
● Bestanden en mappen aanmaken op de personal computer
● Sla deze bestanden en mappen op in de cloud
● Help uw leerlingen samen te werken door bestanden en mappen met elkaar te delen

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
•

Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, enz.)

TIJD
•
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3.3 Niveau Expert
3.3.1 Manipuleer uw dataset
Geavanceerd gebruik van hulpmiddelen voor het manipuleren van datasets
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
De ruwe data in de datasets worden gescheiden door een scheidingsteken, meestal een komma, een
puntkomma, een tab of iets dergelijks. Om deze datareeksen gemakkelijker te kunnen terugvinden,
ordenen en opslaan, moet een goede manipulatie plaatsvinden. Het is vaak het geval dat de data
door de instantie die ze publiceert, zijn voorbewerkt en opnieuw geformatteerd, zodat in dat geval
moet worden nagegaan of deze dataset zich in een situatie bevindt waarin hij op de gewenste wijze
kan worden gemanipuleerd, en zo niet, dan moet de juiste formattering worden uitgevoerd.
Een visualisatieparadigma van een dataset in Microsoft Excel.
In ons voorbeeld zal een eenvoudige methodologie worden gevolgd voor de voorbereiding van de
data.
1ste stap: Opschonen en formatteren van de data
2de stap: Maak een draaitabel en voeg segmenten in om te filteren
3de stap: Maak de gewenste grafiek in een nieuw blad met alle slicers erin
Ons doel is gebruik te maken van een dataset van wereldwijde gevallen en sterfgevallen in verband
met de Covid-19 pandemie. We gaan ons voorbeeld zo eenvoudig en duidelijk mogelijk houden. Voer
de volgende stappen uit voor het maken van de visualisatie.
1. .csv-bestand downloaden van https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/datanational-14-day-notification-rate-covid-19
2. Open bestand vanuit Excel en kies Alle bestanden (*.*) als u het bestand niet kunt vinden.
Indien Excel vindt dat uw bestandsformaat niet geschikt is of zegt dat uw bestand corrupt
is, negeer dit dan en klik "Ja" op de vraag "Wilt u het toch openen?"
3. Er verschijnt een wizard om uw data voor te bereiden. Controleer in Stap 1: "Delimited"
en "My data has headers"à Volgende Stap à2: "Comma" àVolgende Stap à3:
"Advanced" en kies de juiste instellingen om numerieke data te herkennen in het geval
dat in uw land anders wordt gebruikt (betreft voornamelijk kolom "rate_14_day" in onze
csv, bevestig dat het de juiste weergave is), anders klikt u gewoon op "Finish".
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4. Hernoem het blad waaraan u werkt, indien u dat wenst, tot "COVID-19 Data". Klik met
de rechtermuisknop (1) Hernoemenà (2) (zie de afbeelding hieronder)

Figuur 20: Hernoemen Excel-blad

5. U kunt onnodige kolommen verbergen. We zullen de kolommen "country_code" en
"source" verbergen. Klik met de rechtermuisknop op de kolom J (1) verbergenà (2). Doe
hetzelfde voor de kolom "country_code".

Figuur 21: Kolom J met kopnaam "Bron" verbergen

6. Verwijder alle rijen in kolom "land" waarvan de waarden gelijk zijn aan de volgende lijst.
Het gebruik van de hulpprogramma's Filter (Ctrl + Shift + L) of Zoeken (Ctrl+F) kan u het
leven gemakkelijker maken bij deze taak. Zorg ervoor dat er geen lege regels in de tabel
blijven staan.
● Afrika (totaal)
● Amerika (totaal)
● Azië (totaal)
● EU/EER (totaal)
● Europa (totaal)
● Oceanië (totaal)
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Wij hebben die rijen verwijderd omdat een draaitabel de aggregaties automatisch doet voor
de continenten en het hebben van de reeds berekende data uit de dataset valse resultaten
zou opleveren in onze analyse (dubbele waarden met name in ons geval).
Uiteraard zou u, indien u te maken had met een andere dataset of met een ander probleem
waarbij gebruik werd gemaakt van dezelfde dataset, waarschijnlijk hebben gekozen voor
een andere opmaak of opschoning van de data.
7. Selecteer alle data van de tabel. Een manier is om "links te klikken" bovenaan kolom A en
te slepen naar kolom I.

Figuur 22: Selecteer alle data van de tabel

8. Klik op "Kruistabelà invoegen OKà" en de velden van de kruistabel worden
geïmporteerd naar een nieuw blad.
9. Ga naar het nieuwe blad en sleep vanuit het veldgebied de volgende velden
● jaar_week naar "Rijen"
● weekly_count naar "Values"
Kijk naar de tabel die gemaakt wordt. Het presenteert Gevallen + Sterfgevallen per Week.
10. Klik op "Analyseren Insert àSlicer" en klik op "land". Er wordt een slicer gemaakt die zal
fungeren als een filter op de gepresenteerde data. Klik op de slicer en configureer vanuit
het lint "Opties" (1) uw slicer, bijvoorbeeld "Kolommen (2) (àstel deze in op) 6 (of zoveel
als u wilt dat in uw weergavegebied past)". Klik dan met de rechtermuisknop op Slicerà
Instellingen.à.. "Verberg items met geen data".

Module 1

Informatie- en datakennis

66

Figuur 23: Slicer Configuratie

Klik op individuele landen, bijvoorbeeld in de figuur hieronder op "België" (1), om te zien
dat de tabel de overeenkomstige data toont. U kunt "meerdere keuzes" maken en "het filter
opschonen" zoals u in de figuur kunt zien.
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Figuur 23: Filteren met Slicer

Maak op dezelfde manier de volgende slicers en maak de juiste configuraties als voorheen:
● continent
● indicator
● jaar_week
11. Klik op de tabel en vervolgens op het lint "Insert à Insert Column or Bar Chart 2-Dà
Column Clusteredà Column"

Figuur 25: 2D kolomgrafiek

12. Maak een nieuw blad aan en geef het de naam "Vis - Covid-19 Worldwide".
13. Knip en plak (breng over) in het nieuwe blad de Graph en de Slicers en schik ze zodat ze
mooi passen.
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Figuur 26: "Vis - Covid-19 Worldwide" in actie

14. U kunt de opmaak van de grafiek naar eigen keuze aanpassen. Experimenteer met
● Wijziging van de titel in "Wereldwijd aantal gevallen/doden door COVID-19 per
week".
● Achtergrondkleur wijzigen
● Onnodige labels en velden verwijderen
● Als we de eenheid van de verticale as veranderen in miljoenen, laten we zeggen
15. Selecteer en deselecteer keuzes uit de vier slicers om de updates op de interactieve grafiek
te zien.
16. Experimenteer met het maken van andere draaitabellen en grafieken.
17. Sla het op in .xlsx formaat om er zeker van te zijn dat al uw opmaak, manipulatie, grafieken
en werk in het algemeen niet verloren gaan.
Reflectie en activiteiten
●

Download andere datasets die u interesseren in ".csv" of andere formaten die compatibel
zijn met Excel en experimenteer.

●

Experimenteer meer met de draaitabel door velden te slepen en neer te zetten in de vier
gebieden van de draaitabel (Rijen, Waarden, Filters, Kolommen).
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●

Bestudeer een aantal Excel-tutorials om vloeiender te worden met draaitabellen en
grafieken
o

https://libguides.com.edu/c.php?g=649573&p=7558211

o

https://uhlibraries.pressbooks.pub/mis3300excel/chapter/6-1-creating-pivottables/

o

Zoeken op het web naar open inhoud (https://www.google.com/advanced_search)
▪

"Excel tutorial" of "Excel draaitabellen"

▪

Gebruiksrechten Vrijà te gebruiken of te delen (of "niet gefilterd door
licentie" als u het alleen voor uw eigen studie wilt)

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
Webbrowser
● Microsoft Excel
●

TIJD
●
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