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Korte cursus ‘Kritiek op Bronnen’ 
Voor bovenbouw havo/vwo 

Wanneer een klas minstens één keer per schooljaar onze studiezaal bezoekt in het kader van 
een project of het TLG-aanbod, kan op die manier indirect worden gewerkt aan het doel de 
leerlingen op een kritische manier naar informatie te laten kijken. 

Binnen ons Archief kunnen we op een snelle en eenvoudige manier laten zien dat er nog 
zoveel meer informatie over een onderwerp is te vinden buiten internet. En dat wat er op het 
internet staat ook niet altijd waar is.  

Waarom is het oefenen in bronnenkritiek nodig? 
Nog steeds komen er oneffenheden aan het licht in boeken, op internet of in kranten 
wanneer tijdens een onderzoek ook primaire bronnen worden geraadpleegd. De oorzaak van 
het insluipen van foutieve gegevens in deze - door scholieren betrouwbaar geachte - 
secundaire bronnen is dat mensen snel dingen aannemen en daaruit voorbarige conclusies 
trekken. Maar ook het klakkeloos overschrijven van anderen is een veel voorkomende 
oorzaak. Eén blik in primaire bronnen kan iets al snel bevestigen of ontkrachten.  

Opdracht en eindproduct 
Het besef dat niet elke bron betrouwbaar is en dat 'één bron geen bron' is kan via indirecte 
opdrachten tot de leerlingen komen. Het is echter ook mogelijk daaraan een aparte les te 
wijden. Het Archief heeft al enkele voorbeelden van botsende informatie verzameld die elk 
als aparte opdracht kunnen worden behandeld. Deze voorbeelden bevatten opvallende 
verschillen tussen voor de hand liggende informatiemedia en primaire bronnen. Beide 
informatiekanalen worden ter vergelijking naast elkaar aan de leerling aangeboden. De 
leerling moet vervolgens de fouten herkennen en verbeteren. 

Het uiteindelijke doel is de tekst in het secundaire medium te herschrijven en hierin niet 
alleen de fouten te verbeteren, maar ook na te denken over de kwaliteit van de 
informatievoorziening. Zijn er eventueel nog aanvullingen te doen met informatie die ze in 
het medium missen en toch erg belangrijk vinden om te vermelden?   

Binnen deze opdracht wordt het herkennen van verschillen geoefend en het verwerken van 
onderzoeksresultaten in een eigen mening of eindproduct gestimuleerd. 


