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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

BEOORDELEN VAN INFORMATIEVAARDIGHEDEN 
IN HET HOGER ONDERWIJS

door Jos van Helvoort

1. Iedere onderwijseenheid van een opleiding in het hoger onderwijs zou toetsbare leerdoelen 
op het gebied van informatievaardigheden moeten omvatten (dit proefschrift, hoofdstuk 1).

2. Het oplossen van informatieproblemen (‘Information Problem Solving’) dient altijd bij te 
dragen aan de constructie van nieuwe kennis door de informatiezoeker (dit proefschrift, 
hoofdstuk 2).

3. Van alle instrumenten waarmee je de performance van individuele studenten op het gebied 
van informatievaardigheden kunt beoordelen, heeft een scoringsrubriek de voorkeur 
(dit proefschrift, hoofdstuk 3).

4. Een beoordelaar kan de beheersing van informatievaardigheden alleen dan goed beoordelen 
als hij of zij tevens thuis is in het vakgebied waar de informatievaardigheden worden toegepast 
(dit proefschrift, hoofdstuk 5).

5. De in dit proefschrift ontwikkelde scoringsrubriek zorgt ervoor dat de tijd die nodig 
is om informatievaardigheden te beoordelen op een efficiënte manier wordt gebruikt 
(dit proefschrift, hoofdstuk 6).

6. Als je een scoringsrubriek als beoordelingsinstrument gebruikt, moeten studenten er vooraf 
toegang toe hebben (dit proefschrift, hoofdstuk 7).

7. Leren werken met een scoringsrubriek is zowel voor studenten als voor docenten te 
beschouwen als een vorm van professionalisering (dit proefschrift, hoofdstuk 8).

8. Iedere student verdient een informatievaardige docent als voorbeeld (dit proefschrift, 
hoofdstuk 9).

9. Een tekort aan rustige werkplekken is een bedreiging voor de kenniseconomie.

10. Anders dan bij e-sigaretten doen er zich bij e-boeken gelegenheden voor waar de ervaring van 
het elektronische surrogaat die van het origineel meer dan evenaart.


