
DOCUMENTATIECENTRUM ONLINE
Het platform voor 

informatieverwerken, lezen en 

leren omgaan met bronnen.



ONDERWIJSCONTEXT
De hedendaagse maatschappij vraagt veel van het 

kind. We stomen kinderen klaar -zowel thuis als op 

school- voor de toekomst. 

Om goed beslagen ten ijs te komen is het belangrijk 

dat kinderen de wereld om hen heen kunnen verkennen 

en verklaren. En daar is niet alleen kennis voor nodig, 

maar ook vaardigheden. In een wereld waarin 

informatie overal is, is er houvast nodig voor het 

lerende kind. 

Om die houvast te vinden, is het van belang om 

informatieverwerking te oefenen, en kritisch lees- en 

leergedrag te trainen. Hiermee worden de juiste 

‘tools’ ontwikkeld. Want informatie verwerken is 

bovenal leren omgaan met bronnen.
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INFORMATIE VERWERKEN 
IS LEREN OMGAAN MET 
BRONNEN
Als ‘informatievaardigheden verwerven’ het 

nieuwe leren wordt, dan is omgaan met 

bronnen één van de belangrijkste 

vaardigheden om te ontwikkelen. 

Documentatiecentrum Online kan je daar elke 

schooldag bij helpen. 

Kinderen vinden graag bronnen die passen bij 

hun leeftijd. Het beoordelen en verkennen van 

deze bronnen is daarbij een vaardigheid die 

steeds belangrijker wordt: we willen graag 

dat kinderen de juiste weg vinden in grote 

hoeveelheden informatie.



ELKE DAG EN 
VOOR IEDEREEN

Informatieverwerking en onderzoekend leren: 

het is de basis voor werkstukken, 

posterpresentaties en spreekbeurten én voor 

de thematische wereldoriëntatieprojecten van 

de leerkracht. 

De kindvriendelijke zoekmachine Wizenoze

biedt hierin uitkomst: het maakt 

informatieverwerking adaptief. Door 

kindvriendelijk te zoeken én te vinden, 

passend bij leeftijd en het juiste onderwerp, 

kunnen kinderen wijs uit hun zoekresultaten.



VIND EN SELECTEER 
ALLERLEI BRONNEN

In een wereld waarin we overspoeld 

worden door informatie, is het voor 

kinderen steeds moeilijker om betrouwbare

bronnen te vinden. 

Maar wanneer is een bron betrouwbaar? 

En hoe leert een kind dit te beoordelen?

Nu onderzoekend leren steeds centraler 

komt te staan, is juist dít van belang: 

bronnen vinden op je eigen niveau en 

deze op een prettige manier lezen, 

opslaan en leren gebruiken. 

DC Online 2.0 helpt daarbij.



HELDERE COMMUNICATIE

Kinderen leren vanaf groep 4 om informatie 

op een kritische wijze te verwerken en te 

gebruiken voor hun eigen projecten. 

Leerkrachten kunnen in DC Online passende 

bronnen en leesboeken klaarzetten voor hun 

leerlingen. 

Voor de leerkracht ligt een belangrijke 

taak: het begeleiden van leerlingen bij het 

zoeken, filteren en selecteren van geschikte 

bronnen bij klas- en kindprojecten. 

Documentatiecentrum helpt om dit te 

realiseren.



IEDER OP ZIJN EIGEN 
NIVEAU

Voor minder sterke lezers is leeshulp, 

zoals het dyslexielettertype of een 

leesvenster, erg belangrijk. 

Zeker bij informatief lezen is 

tekstbegrip enorm van belang. 

Om een tekst goed te doorgronden, 

zijn vaardigheden op technisch 

leesgebied onmisbaar. Dit is de basis 

om verder op te bouwen, bij het 

verwerven van kennis door te lezen.



OMGAAN MET BRONNEN 
GEBEURT ELKE DAG

Door kinderen handvatten te geven om de wereld om 

zich heen te ontdekken te interpreteren, stomen we ze 

klaar voor de toekomst. 

Samen kunnen we een stap zetten in deze richting. 

Elke dag bronnen bekijken, beoordelen en evalueren is 

belangrijk. Daarmee bieden we de nieuwe generatie 

een open én kritische blik op informatie.



NIEUWSGIERIG? MEER WETEN?
Er zijn allerlei manieren om kennis te 

maken met informatieverwerking.

Eén daarvan is Documentatiecentrum 

Online. Bezoek de website, of begin 

meteen met zoeken en lezen!

https://www.dconline.nl


