ZOEK HET UIT!
Overzicht van leermiddelen informatievaardigheden

Voorbereiden

?

KIK wijst de weg MBO/HBO/WO
De dienstverlening van het
Kennis-en Informatieknooppunt
(KIK) in beeld gebracht.
Informatievaardig?!
de slimme aanpak MBO
De kern van informatievaardigheden. Hoe vind je snel en efficiënt
de informatie die je nodig hebt? En
hoe verwerk je deze informatie
vervolgens in een werkstuk?
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Wat-Waar-Hoe MBO/HBO/WO
Hoe zoek je informatie? Welke zoektermen gebruik je en hoe doorzoek je de
juiste bronnen op een slimme manier?
Hoe leg je alles goed vast?
Zoek het uit: zoekstrategie:
stap-voor-stap MBO/HBO/WO
Systematisch zoeken naar informatie doe
je met een zoekstrategie. Maar hoe werkt
zo’n zoekstrategie? Theorie, oefeningen en
achtergrondinformatie.

Verwerken en delen
Plagiaat en bronvermelding
MBO/HBO/WO
Wat is precies plagiaat? Met een bron
vermelding volgens de APA-richtlijnen
kun je voorkomen dat je plagiaat pleegt,
maar hoe pas je deze richtlijnen toe?
Verder uitleg over hoe je in Word
eenvoudig bronvermeldingen maakt.

DOCENT

Aan de slag met literatuuronderzoek
HBO/WO
Wat is een literatuuronderzoek en
waarom is dit belangrijk? Hoe pak je
een literatuuronderzoek aan en hoe
schrijf je op basis van een literatuur
onderzoek een samenhangende tekst?

Zoekstrategie
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Zoek- en schrijfwijzer HBO/WO
Algemene richtlijnen voor het uitvoeren
van literatuuronderzoek. Literatuur
onderzoek is het zoeken, selecteren en
verwerken van literatuur in een werkstuk.
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Beoordelen
Check je web:
betrouwbaarheid van
websites MBO
Hoe weet je of informatie
op het internet betrouwbaar is? Een aantal
punten waar je op kunt
letten.

Plagiaat MBO
Hoe verwerk je de informatie die je
hebt gevonden in je eigen scriptie/thesis
op een manier zodat je geen plagiaat
pleegt?

Evaluatie

Evalueren is een belangrijk onderdeel
bij de begeleiding en effectmeting van
informatievaardigheden. Hoe doe je dit als
docent? Welke tools en checklists zijn er?
Het KIK kan je hierover informeren.

Meer weten?
Bel of mail KIK.
T 088-6622109 of
mail: KIK@politieacademie.nl

Kies je bron MBO/HBO/WO
Welke bronnen zijn er binnen de
Politieacademie beschikbaar en
welke kies je?
November 2018
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