
Checklist: kwaliteitscheck informatie  

De informatie is relevant en draagt bij tot mijn onderzoeksvraag Ja  Neen  

De informatie is logisch opgebouwd. Er zit structuur in. Beweringen worden 

ondersteund door argumenten, feiten en bewijsmateriaal. 

Ja  Neen  

De informatieverstrekker blijft niet oppervlakkig en diept het onderwerp 

goed uit. 

Ja  Neen  

Het doel waarmee de bron informatie verstrekt komt overeen met wat ik 

nodig heb. (Doelen kunnen zijn: informeren, overtuigen, verkopen, 

misleiden, entertainen, ...) 

Ja  Neen  

De doelgroep waar de informatieverstrekker zich naar richt is duidelijk en 

komt overeen met wat ik zoek.  

(Zo kan bepaalde informatie bedoeld zijn voor vakspecialisten, 

beroepsgroepen, technici, patiënten, het algemene publiek, studenten, …) 

Ja  Neen  

Je bron heeft enige vorm van autoriteit over de verstrekte informatie. Zo 

kan je nagaan of je bron enige reputatieschade zou leiden als er 

onwaarheden verkondigd zouden worden. Je kan achterhalen wie 

verantwoordelijk is voor de verstrekte informatie. Je kan achterhalen wie 

deze persoon is en of die geloofwaardig is in zijn of haar vakgebied. Vind je 

iets terug over de expertise, zijn er accreditaties, diploma’s, relevante 

ervaringen? Maakt je bron deel uit van een geloofwaardige organisatie, 

beroepsvereniging, academie of educatieve instelling?  

Ja  Neen  

Je bron is voldoende actueel, dit wil zeggen dat de informatie niet 

achterhaald is.  

Ja  Neen  

Je bron is onafhankelijk, dit wil zeggen dat ze op een objectieve manier 

informatie verstrekt. Er zijn geen sponsors of bepaalde belangen mee 

gemoeid waardoor de objectiviteit in twijfel kan getrokken worden. 

Ja  Neen  

Je kan uit de gevonden informatie afleiden of het een feit is (aangetoond 

met bewijs of bewijzen uit meerdere bronnen), een persoonlijke mening, 

visie of een veronderstelling. 

Ja  Neen  

Als je je bron vergelijkt met andere bronnen dan besluit je dat ze voldoende 

nauwkeurig en accuraat is. Je kijkt hierbij naar verwijzingen zoals genoemde 

bronvermeldingen die op hun beurt geloofwaardig zijn, de gebruikte taal, 

logisch opgebouwde conclusies, correctheid van linkverwijzingen … 

Ja  Neen  

Vooraleer jij de informatie gebruikt en verspreid heb je jouw gevonden 

informatie voldoende geverifieerd.   

Ja  Neen  

Deze checklist is gebaseerd op informatie van: 
- www.mediawijsheid .nl - https://www.mediawijsheid.nl/?s=Informatievaardigheden 
- www.mediawijs.be – Dossier informatiegeletterdheid  
-  en leestip: Kritisch zoeken, denken en evalueren, informatievaardigheden als 21st century 

skill van Lidewij W. Niezink (Noordhoff, 2017) 
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