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Gereedschapskist academische vaardigheden: Zoeken naar informatie: 
bronnen evalueren 

 

Evalueren bronnen: de TRAAP test  

Dit helpt je bepaalde aspecten van je web research te evalueren door vragen te beantwoorden 
over: Tijdlijn, Relevantie, Autoriteit, Accuraatheid, Plan/doel (zie TRAAP test werkblad met in 
te vullen tabel). 

 

1. The AUTEUR(S) 
• Wie heeft het werk geschreven?  

• Is het een onderzoeker? 

• Is het een activist/lobbyist? 

• Is het een journalist? 

• Is het een overheidsinstantie? Een internationale organisatie? Een non-profit 

organisatie? 

• Een combinatie of meerdere? 

 

2. Tijdlijn: de tijdlijn van de information 

• 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? 

 

3. 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 uitgebreid 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?  
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4. Authoriteit: de bron van de information 

• Wat zijn de auteur zijn belangen of organisatorische voorkeuren? Is hij/zij 

gesponsord door een persoon of bedrijf? 

• 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 

 

5. Accuraatheid: de betrouwbaarheid en juistheid van de informatie 

• 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? 

 

6. 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? 

• Voor wie heeft de auteur deze informatie gedeeld? Algemeen publiek of 

academische lezers? 

• Welke politieke, ideologische, culturele, religieuze, persoonlijke of andere 

perspectieven heeft de auteur? 

• Welke perspectieven worden niet benoemd in deze bron, vooral minder 

bevoorrechte perspectieven? 

 

Bronnen evaluaeren. References. 

Adapted from Chapman university’s library guide 
http://chapman.libguides.com/evaluate_sources 
And Heidelberg-Beeghly Library 
http://libguides.heidelberg.edu/ld.php?content_id=5794811 
And SMILE by Imperial College, Loughborough University and the University of Worcester, 
modified by Information Learning Services at York St John University 
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