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Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Waarom?

Google staat voor veel mensen symbool voor internet. Veel websites worden 
bezocht via Google. Toch zoeken nog te veel mensen op een foute en een 
inefficiënte manier naar informatie op internet. Omdat de kinderen dit in het 
middelbaar nog veel gaan gebruiken is het handig om er nu al dieper op in te 
gaan.

Googlen

Googlen is synoniem geworden voor iets opzoeken op internet. Google is de zoekmachine van het gelijknamige bedrijf. 
Buiten deze zoekdienst hebben zij ook nog een maildienst, blogdienst, Maps, Picasa, ... Het is een van de grootste 
informaticabedrijven in de wereld geworden dankzij zijn zoekmachine.
De grote kracht van de Google-zoekmachine is een algoritme met de naam PageRank. De waarde van een pagina wordt 
bepaald door het aantal malen dat ernaar gelinkt wordt vanaf andere internetpagina’s. Elke verwijzing betekent een stem 
voor een pagina. Google analyseert ook de pagina die de stem uitbrengt. 
PageRank wordt gebruikt om de resultaten van een zoekopdracht te rangschikken. Een hoge PageRank betekent niet 
dat de pagina bij alle zoekopdrachten hoog zal scoren.

Geld verdienen?

Google is een heel winstgevend bedrijf. Ze halen hun inkomsten uit het verkopen van advertenties. Vaak zijn de links die 

bovenaan verschijnen advertenties. Deze bedrijven betalen veel geld om bovenaan in de zoekresultaten te verschijnen.

Concurentie

Er bestaan ook andere zoekmachines zoals Bing of Yahoo. Maar deze zijn op de achtergrond gedrukt door Google. 
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‘ leerkracht leert aan leerlingen’

Doel/thema................................................

De leerlingen kunnen Google efficiënt gebruiken.

Tijd................................................

30 minuten

Materiaal................................................

Computer en internet

Doelgroep................................................

4de en 6de

Noodzakelijke vaardigheden................................................

Muisvaardigheden en typvaardigheden

Welke ICT- competenties streef je na ?................................................

 De leerlingen kunnen met behulp van ICT
 voor hen bestemde digitale informatie opzoeken,
 verwerken en bewaren.

 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige,
 verantwoorde en doelmatige manier.

 De kinderen kunnen ICT gebruiken bij het
 voorstellen van informatie aan anderen.
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Lesverloop

De leerlingen surfen naar www.google.be en zoeken zo snel mogelijk relevante informatie over 
een onderwerp waarvoor zij een presentatie moeten maken. Wat vinden ze allemaal?1

Laat ze ook eens specifiek op afbeeldingen zoeken of als het over een plaats gaat op Google 
Maps. Met de worksheet erbij kunnen ze dit zelf.2

In het 5de leerjaar kan je verder gaan met ‘Geavanceerd zoeken’ van zowel internet als 
afbeeldingen. Laat ze de handleiding volgen of dit zelf uitzoeken. Hierdoor leren ze zelf de waarde 
van efficiënt zoeken.

3

Hierna leg je uit wat gesponsorde links zijn. Er moet benadrukt worden dat de leerlingen kritisch 
moeten blijven bij zoekresultaten.6

Naargelang de opdracht maken ze nu hun werkje of de presentatie.
4

In het 6de leerjaar bekijk je Google Maps. De bijlage zorgt ervoor dat ze dit zelf kunnen.
5

................................................ .....................................................

Het onderwerp Google kan je voor elk WO onderwerp bekijken. De leerlingen kunnen wel 
opzoeken op internet, maar niet efficiënt. Daarom is het belangrijk om, zeker de eerste 
maanden, nog regelmatig een oogje in het zeil te houden hoe de leerlingen zoeken. 
Dit kan je snel doen door hen specifieke opdrachten te geven.

Tips
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‘ leerlingen leren aan senioren’

Algemeen....................................................................................................

Ook senioren willen zaken opzoeken op internet. Toch kan de hele reeks links hen afschrikken na een zoe-
kopdracht. Waar de jeugd de links snel scant op een goed resultaat, kan dit voor een senior veel langer duren. 
Daarom is het nog belangrijker dat zij meteen een goede zoekopdracht ingeven, waardoor zij snel vinden wat ze 
nodig hebben.

De senioren surfen samen met de kinderen naar de website van Google. Samen zoeken ze naar een onderwerp 
dat de senior interesseert. Het kind overloopt de verschillende geavanceerde functies waardoor de senior sneller 
de juiste website vindt.
Ook voor afbeeldingen kan de senior de geavanceerde functie gebruiken met een beetje hulp van het kind.
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Verloop

De senior surft naar www.google.be en samen met het kind zoeken ze naar informatie over een 
hobby of interesse van de senior. Daarna zoeken ze dezelfde informatie, maar nu op een efficiën-
tere manier.

1

Laat ze ook eens specifiek op afbeeldingen zoeken of als het over een plaats gaat op Google 
Maps. Met de handleiding erbij kunnen ze dit zelf.2

Daarna kunnen ze verder gaan met ‘Geavanceerd zoeken’ van zowel internet als afbeeldingen. 
3

Het laatste om te bekijken is Google Maps. Dit doet het kind samen met de senior. Ze kunnen 
hiervoor de bijlage gebruiken.4

Hierna legt de leerling uit wat gesponsorde links zijn. Er moet benadrukt worden dat de senioren 
kritisch moeten blijven bij zoekresultaten.5

....................................................................................................
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Google: zoeken op het internet
Hoe moet je zoeken op Google? Deze handleiding toont je hoe dit moet.

 Als je wil zoeken naar een woord, dan typ je dit in de witte balk van Google en klik je op ‘enter’ of op het icoon met
 het vergrootglas.

 Zo kan je ook op afbeeldingen zoeken. Dit doe je op dezelfde manier. Klik eerst op ‘Afbeeldingen’, geef daarna je
 zoekterm in en klik daarna op ‘enter’ of op het icoon met het vergrootglas.

 Je kan ook op meerdere woorden zoeken, zowel op ‘Het internet’ als op ‘Afbeeldingen’. Typ je woord in, daarna 
 een ‘+’ en dan je andere woord. Zoals je merkt is Google niet hoofdlettergevoelig. Je kan dus woorden invoeren 
 zonder hoofdletters.

 Wanneer je alleen pagina’s uit België wil (of in het Nederlands) moet je deze optie aanklikken. Deze optie staat links 
 in je scherm.
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 Gesponsorde links kan je herkennen aan de roze/rode achterkant. Er staat ook altijd ‘Advertentie’ bij.
 Je kan zoeken op Google, maar je kan ook enorm efficiënt zoeken op Google.

Geavanceerd zoeken

 Zoek naar een bepaald woord. Na het zoeken verschijnt er een extra optie, namelijk ‘Geavanceerd zoeken’

 Zo is er een optie om meerdere woorden te zoeken, of zelfs een woord uit te sluiten van je zoekopdracht. Zo kan ik 
 zoeken naar ‘appel’, maar ik wil geen pagina’s over ’appeltaart’.

 Wanneer je uitsluitend Nederlandstalige webpagina’s wil inkijken kan dit in de optie ‘Taal instellen’

 Door op het kruisje te klikken van ‘Datum,...’ kan je ook selecteren op land en datum. Zo kan je bijvoorbeeld snel 
 kiezen tussen Nederlandse en Vlaamse zoekresultaten…

 Bij bestandstype kan je zoeken naar Word-documenten, maar ook andere soorten bestanden (pdf-files, Powerpoint-
 presentaties, ….)
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Geavanceerd zoeken op afbeeldingen

Ook bij afbeeldingen kan je geavanceerd zoeken. Klik op ‘Geavanceerd zoeken naar afbeeldingen’
 Je kan zoeken op meerdere woorden en ook woorden invoeren die je niet wil betrekken in je zoekresultaten (zie het 

 voorbeeld over ‘appel’).
 Je kan op formaat zoeken. Handig als je grote afbeeldingen nodig hebt, of net hele kleine.
 Je kan ook op kleur kiezen. Het is dus niet nodig om te typen: ‘zwart wit foto appel’, je kan gewoon appel typen en 

 dan bij geavanceerd zoeken => kleuren => zwart wit aanduiden. 
 Soorten afbeeldingen zijn ook mogelijk, zo kan je aanduiden of je alleen gezichten wilt, cliparts of lijntekeningen.

Google maps

Google maps is tegenwoordig de ‘vervanger’ van de landkaart. Heel veel mensen gebruiken het om de weg op te zoeken.

Op volgende manier kan je dit doen:

1. Ga naar www.google.be/maps
2. Geef een plaats in die je wil situeren. In dit voorbeeld hebben we gezocht op ‘Leuven’. Maar nu weten we natuurlijk 
 de weg nog niet. Hiervoor klikken we op ‘Routebeschrijving’.
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3. Geef je vertrekplaats in. Dit kan een stad zijn, maar ook een adres.
4. Geef je aankomstplaats in. Ook dit mag een adres zijn. 
5. Ik heb gekozen voor Leuven-Brussel. Klik op ‘Routebeschrijving’.

6. De blauwe lijn is de gevolgde weg. Links staat de weg volledig uitgeschreven. Later kan je deze afdrukken.
7. Je kan ook alternatieven bekijken. 

8. Afdrukken doe je rechts bovenaan.

Extra
Google maps zit boordevol vernieuwingen. Zo kan je niet alleen de weg opzoeken, je kan ook een kijkje nemen vanuit de 
lucht. Zo kan je jouw woonplaats opzoeken en je huis van bovenaf bekijken.

1. Geef een adres in.
2. Klik op ‘satelliet’ en zoom in. Dit doe je door op het kruisje te klikken. Zo kan je van heel dicht bij alles bekijken.
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3. Je kan ook kijken of er op de weg file is. Klik hiervoor op ‘Verkeer’.

Google translate

Met Google kan je ook woorden en zinnen vertalen naar elke taal je wil.
Ga via http://translate.google.nl/ naar de site.
1. Klik op “Van” en duid de taal aan waaruit je wil vertalen.

2. Klik daarna op “Naar” en duid de taal aan naar waar je je woord of zin wil vertalen.

3. Typ nu je woord of zin in het witte kader.

4. De vertaling komt meteen in de rechterkolom. Als je op het icoontje van de luidspreker klikt, kan je de zin ook horen.


