
‘Google het even’
Informatie zoeken voor een werkstuk 
of een spreekbeurt lijkt zo simpel: 
‘Zoek maar even op Google’. 
Net zoals: ‘Je moet wel de juiste 

zoekwoorden gebruiken’. Maar 
kaats de vraag eens terug: ‘Doe het 
even voor ...’ en dan blijkt zoeken 
op internet overduidelijk een tijd-
rovende klus met een onzekere 

Wanneer je gaat 
knippen, pak je een 
schaar. Ga je schil-
deren, dan pak je een 
kwast. Op internet 
horen de zoekma-
chines bij je gereed-
schap. Maar: er is 
geen gebruiksaan-
wijzing en je ziet niet 
wat er gebeurt in 
een zoekmachine. 
Daarom is er nu een 
boek verschenen 
over alles rond 
internet-zoeken 
voor ‘beginners’. 
Kun je in plaats 
van 246.000.000 
vage resultaten 
24 heldere treff ers 
krijgen? Leer 
zoeken met de 
juiste spullen, tips 
en trucs. Stuur 
de zoekmachine 
zoals jij dat wilt.
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uitkomst te worden. In de eerste 
plaats zijn er altijd teveel hits: daaruit 
nuttige links selecteren is al lastig. 
Daarnaast is het de vraag hoe je als 
kind informatie vindt die je ook zelf 
kan lezen en begrijpen. En is die 
informatie ook betrouwbaar? Zo zijn 
er meer obstakels op weg naar bruik-
bare teksten of fi lmpjes. 

Maar Google helpt je toch? 
Inderdaad. De vraag is alleen: helpt 
Google zoals jij dat wilt? Google is 
vaak wat opdringerig, een beetje te 
hulpvaardig. Google doet alsof ze jou 
goed kennen, maar Google laat je 
vooral zien wat ‘de meeste mensen’ 
willen. Een persoonlijke keuze maken, 
daar moet je Google toe dwingen. En 
niet alleen Google, ook Yahoo of Bing. 
De kern van Slim Zoeken is: ‘Hoe stuur 
je een zoekmachine?’ Leer je zoek-
machine kennen en gebruiken. Want 
ook al kun je niet zien wat er onder 
de motorkap gebeurt, het ‘dashboard’ 
heeft talloze onbekende, maar erg 
bruikbare knoppen. Wissel ook eens 
af, probeer andere, meer privacy-
vriendelijke zoekmachines zoals 
DuckDuckGo en ixquick. Of Blekko. 

Digitale natives bestaan niet
Het idee van ‘digital natives’, 
opgroeien met digitale middelen en 
er meteen de weg op weten, blijkt 
een mythe te zijn (noot: www.ou.nl/
web/kritisch-denken-in-de-weten-
schap/paul-kirschner.) Kinderen zijn 

weliswaar handiger met knoppen 
dan ouders, maar niet behendiger 
in het omspringen met de inhoud 
van internet en apps. Ook zeggen 
veel mensen van zichzelf dat ze goed 
kunnen ‘googelen’. In de praktijk 
valt dat soms fl ink tegen. Het door-
brengen van veel tijd op Google gaat 
lang niet altijd gelijk op met succes 
bij het zoeken. 

Twee manieren van Slim Zoeken 
Slim Zoeken heeft twee kanten. 
Aan de ene kant is het handig te 
beginnen met zoeken bij de beste 
websites voor kinderen. Wie wijst 
de weg? Surfsleutel is een goede 
startplek en bij zoekmachine 8-12.
info kun je vrijwel alle geschikte 
kinderinformatie zelf doorzoeken. 
Aan de andere kant is het belangrijk 
op jonge leeftijd te leren werken met 
zoekmachines. Jong leren betekent 
later veel tijd besparen. Net als vroeg 
leren typen trouwens. Dit geldt ook 
voor het gebruik van sneltoetsen. 
Zoeken met toetscombinatie ctrl f 
in een tekst of een pagina behoort 
tot de basiskennis van de computer. 
Sneltoetsen bestaan voor elk compu-
terprogramma: zoek ze op!

Hoe je ook gaat zoeken – voorbe-
reiding is belangrijk. Bij een goede 
voorbereiding hoort vragen stellen. 
Een spreekbeurt houden over je 
lievelingsdier? Sta even stil bij wat je 
echt wilt weten.
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Heb je zelf een konijn of wil je er juist 
graag een hebben? Je eigen ervaring 
bepaalt je vraag. Heb je een konijn, 
noteer dan wat je aan een ander zou 
kunnen vertellen. Bedenk daarna wat 
je nog meer wilt weten. Een goede 
onderzoeksvraag komt voort uit inte-
resse. Ben je vooral geïnteresseerd 
in konijnen in het wild? Wil je weten 
hoe ze holen bouwen, hoe ze aan 
hun vijanden weten te ontsnappen 
of juist hoe ze deel uitmaken van de 
voedselketen? Het bedenken van 
een goeie vraag levert meteen ook 
nieuwe trefwoorden op waarmee je 
slim kan gaan zoeken. Goed idee om 
daar een lijstje van te maken!

Natuurlijk: dit kost ook tijd. Toch 
komt deze tijd je beter van pas dan 
eindeloos klikken op vage links met 
te moeilijke informatie. Of afgeleid 
worden door reclames en spelletjes. 
Bepaal zelf je doel, ontwikkel je eigen 
persoonlijke informatie methode ;-)

Slim Zoeken gaat over alle stappen 
die je doet – van een beginvraag 
verzinnen en trefwoorden verza-
melen, via zoekcommando’s naar 
manieren om de betrouwbaarheid 
van een website beoordelen. En 
vergeet niet om je links en de infor-
matie die je gaat gebruiken slim op 
te slaan! De links uit het boek staan 
in een voorbeeld-account, bij onder 
andere Symbaloo, Yurls en Pinboard. 

De toekomst van zoeken op 
internet
Het is 100% zeker dat er nog veel 
gaat veranderen in zoeken op 
internet. Elke maand komt er wel een 
nieuwe mogelijkheid bij. De laatste 
wijzigingen gaan over beeld-zoeken, 
zoals zoeken op kleur en naar ‘soort-
gelijke afbeeldingen’. Over niet al te 
lang kunnen we ook zoeken in video 
en gesproken geluid. Door al deze 
vernieuwingen wordt zoeken speci-
aler. Of het makkelijker wordt, valt 
niet te voorspellen. Internet is al vrij 
vol en er komt elk uur ongelofelijk 
veel bij. Zelf Slim leren zoeken zal 
altijd nodig blijven. Sterker nog: het 
zal steeds belangrijker worden ...

Slim Zoeken is niet alleen voor 
kinderen, het is geschikt voor 
iedereen die iets meer wil weten van 
zoekmachines en internetinformatie. 
Slim zoeken is zoeken met plezier: 
meer kwaliteit en minder tijdverlies. 
Een boek om naast de computer te 
leggen ... 

Over de schrijver van Slim Zoeken
Maarten Sprenger werkt in het 
basisonderwijs. Hij bedenkt kunstpro-
jecten voor scholen, vaak in verband 
met andere vakken zoals aardrijks-
kunde of geschiedenis. Ook maakt 
hij sinds 2006 zoekmachine 8-12.info, 
waarin de beste kinderinformatie 
handig doorzocht kan worden.
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