
TRAAP test werkblad 
 
Wanneer je informatie aan het verzamelen bent voor een essay, is het belangrijk om je bronnen 
nauwkeurig te evalueren. Met dit werkblad, kun je een geïnformeerde beslissing maken over de 
betrouwbaarheid van je bronnen.  De TRAAP test, die gebaseerd is op een test van Meriam Library in 
Cal State Chico, zal dit proces makkelijker maken. Evalueer elke bron aan de hand van dit werkblad.  
 
Geef je bron een score van 1-10 voor elk onderdeel. 
 

1. Tijdlijn: de tijdlijn van de informatie ………………………………………………………………………. 
- Wanneer was de informatie gepubliceerd of geplaatst? 
- Is de informatie ooit geüpdatet? 
- Heeft dit onderwerp recente informatie nodig of voldoen oudere bronnen ook? 
- Als je een website beoordeeld, werken de links? 

 

2. Relevantie: hoe belangrijk is deze informatie voor jou ………………………………………….. 
- Is de informatie van belang voor jouw onderwerp of beantwoord het je vraag? 
- Voor wie is de informatie bedoeld? Wat is de doelgroep? 
- Is de informatie van juist niveau (bijvoorbeeld, niet te makkelijk of te moeilijk voor jouw 

onderzoek)? 
- Heb je meerdere bronnen geraadpleegd voordat je besloot deze bron gebruiken?  
- Zou je er comfortabel mee zijn deze bron te citeren in je onderzoeksverslag?  

 

3. Autoriteit: de bron van de informatie ……………………………………………………………………. 
- Wie is de auteur/bron/sponsor? 
- Wat zijn de auteur zijn belangen of organisatorische voorkeuren? Is hij/zij gesponsord 

door een persoon of bedrijf? 
- Is de auteur gekwalificeerd om over dit onderwerp te schrijven? 
- Is er contact informatie, zoals een naam of e-mailadres?  
- Als je een website beoordeeld, kun je iets opmaken over de auteur of bron uit de URL? 

Bijvoorbeeld: .com .edu .gov .org .net 
 

4. Accuraatheid: de betrouwbaarheid en juistheid van de informatie ………………………. 
- Waar komt de informatie vandaan? 
- Is de informatie ondersteund met bewijs? 
- Is de informatie beoordeeld of aangeraden door experts? 
- Kun je de informatie verifiëren met andere bronnen of met eigen kennis? 
- Is de toon van de informatie objectief, vrij van emotie en niet bevooroordeeld? 
- Is de spelling en grammatica correct? 

 

5. Plan/doel: waar is de informatie voor bedoeld ……………………………………………………… 
- Waarom heeft de auteur deze informatie gepubliceerd?  Wil hij/zij mensen informeren, 

onderwijzen, verdedigen, vermaken of iets verkopen? 
- Maakt de auteur/sponsor zijn intentie duidelijk? 
- Is de informatie feitelijk, mening gevend of propaganda? 
- Welke politieke, ideologische, culturele, religieuze, persoonlijke of andere perspectieven 

heeft de auteur? 
 
Tel je score voor elk onderdeel op. 
45-50 = uitstekend; 40-44 = goed; 35-39 = gemiddeld; 30-34 = matig;  
<30 = tijd om een nieuwe bron te vinden TOTAL: 


