Handleiding bij ‘Check je web : betrouwbaarheid van informatie’
Wat staat er in deze handleiding?
Als eerste wordt de achtergrond van deze film geschetst. Vervolgens komt aan de orde wat de
student leert. Daarna worden tips voor de docent gegeven. Aan het slot is een checklist/ scoringslijst
opgenomen om te beoordelen of de student voor zijn werkstukken de gebruikte bronnen gecheckt
heeft op betrouwbaarheid.
Inleiding
Zorgvuldig handelen bij het inschatten van bruikbaarheid en benutten van informatie is een van de
principes, die aan de basis ligt van het werk van de politieagent. Bij het uitvoeren van de politietaak
is gebruik maken van gevalideerde en betrouwbare informatie nodig.
In de film bekijkt een student voor het onderwerp ‘jeugdcriminaliteit’ twee websites. De student
illustreert aan de hand van een website met minder betrouwbare informatie en een met meer
betrouwbare informatie.
Wat leert de student?
-

Je kan websites adequaat op betrouwbaarheid beoordelen op basis van een aantal logische
criteria.
Je kunt de volgende logische criteria benoemen: actualiteit, herkomst en (inhoud)kwaliteit.
Je bent in staat om een goede, snelle en effectieve keuze te maken uit de genoemde criteria
die van toepassing zijn op de geselecteerde websites.
Je bent je bewust van het belang van het kritisch kijken naar websites.

Tips
-

‘Laat de studenten dit bekijken ter voorbereiding op de les, bij voorkeur aan het begin van het
curriculum.
Deze film is goed inzetbaar in combinatie met bepaalde werkvormen, zoals een quiz met
voorbeelden van goede en foute websites.
Neem dit als hulpmiddel op in die leeropdrachten, waar betrouwbaarheid van informatie een
rol speelt.

Voorbeeld leeropdracht
Je bereidt het onderwerp ‘jeugdcriminaliteit’ voor en presenteert het voor de groep.
Opdracht: zoek informatie over typering van jeugdgroepen in Nederland en presenteer een plan van
aanpak.
Je maakt gebruik van verschillende informatiebronnen, waaronder websites en selecteert relevante
informatie. Je verantwoordt je bronnenselectie aan het eind van je presentatie.
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Checklist betrouwbaarheid informatie
Bij het beoordelen van een verslag/werkstuk/presentatie zijn de volgende punten van belang:
Betrouwbaarheid informatie

Is door student
toegepast

Check de inhoud

Ja/nee

Objectieve informatie

ja/nee

Werkende hyperlinks

ja/nee

Actualiteit

ja/nee

Maker + Lay-out

ja/nee

Voor vragen of opmerkingen neem contact op met:
kik @politieacademie.nl
T (088) - 6622109
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