FACTSHEET: BETROUWBARE WEBSITES
Hoe beoordeel je wat goede en wat slechte informatie is?
Niet alle websites zijn even betrouwbaar. Voordat je de informatie die er op staat als waarheid
betiteld is het goed om even een check te doen!

Stel jezelf de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Met welk doel is de site gemaakt? Is het vermaak, reclame of wil men je informeren?
Wie is maker van de site? Wat is de doelstelling van de maker met de site.
Wie is de auteur? Kun je geen auteur vinden, vraag je dan af waarom iemand niet wil dat
bekend wordt dat hij of zij verantwoordelijk is voor de inhoud.
Is de auteur een deskundige op dit vakgebied? Is de organisatie bekend? Is er informatie
over de personen op de site? Zijn er veel links en verwijzingen van andere organisaties of
personen? Werkt de auteur bij die organisatie? Heeft hij een studie over het onderwerp
gevolgd of heeft hij ervaring met het onderwerp?
Is de betrouwbaarheid te controleren? Waar komt de informatie vandaan? Houdt rekening
met de achtergrond van de bron van de informatie. Zijn er bron-/literatuurverwijzingen?
Aanwijzingen. Wat is je eerste indruk van de site. Zijn er type- en spellingsfouten? Wordt
er een mening opgedrongen en welke opinie wil men uitdragen. Vergelijk de informatie die
je al gevonden hebt met de informatie op andere sites.
Hoe actueel is de informatie? Staat er een datum bij een foto, een artikel of bij het
copyright. Datumcheck: typ javascript:alert(document.lastModified) in de adresbalk en
druk op enter. Wanneer is de informatie of de website voor het laatst vernieuwd? Zijn er
dode links en werken de menuknoppen?

Soms helpt het ook om gewoon op Google een zoekopdracht in te typen:
- Is dit product (naam) betrouwbaar of
- Is deze leverancier (naam) betrouwbaar?
- Of is deze website (naam) betrouwbaar
Dan hoor je de mening van anderen!
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