KWALITEITSWIJZER
De kwaliteit van een bron (boek, folder, DVD, ...) wordt bepaald door verschillende criteria. Dit document kan helpen om een overzicht te krijgen van de plus- en minpunten van een
bron. Deze opsomming van criteria is niet volledig. Bovendien kan het zijn dat bepaalde criteria voor sommige bronnen meer of minder doorwegen.
Twijfel je na het invullen van dit document nog of de bron kwalitatief is? Stel je vraag op de facebookpagina van EXPOO en laat je helpen door andere professionals. Misschien hebben zij al
ervaring met de bron?
Criteria

Mijn inschatting

Voor wie is de bron geschreven?

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Vaders
Moeders
Kinderen
Jongeren
Kwetsbare gezinnen
Anderstalige gezinnen
Leerkrachten
Studenten
Andere:……………………………………

Is de bron aangepast aan de beoogde doelgroep?

□
□
□

Niet aangepast
Matig aangepast
Goed aangepast

Wat is de moeilijkheidsgraad van de bron?

□
□
□

Basisinformatie
Verdiepende informatie
Expert-informatie

□
□
□
□
□
□
□

Informatie over opvoeden, ontwikkeling,…
Concrete tips & adviezen
Opinies/visies
Getuigenissen/verhalen
Wetenschappelijke theorieën
Contactgegevens van aanbod
Andere:……………………………………………

Mijn nota’s of opmerkingen

In welke mate is de inhoud afgestemd op de voorkennis van de
doelgroep?

Wat voor soort informatie biedt de bron?
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Vanuit welke visie is de bron geschreven?

...
…
…
Tip: denk aan positieve visie op opvoeden en opgroeien,
empowerment, niet-problematiserend, stimuleren van sociale
cohesie…

Strookt deze visie met de visie die je als organisatie wil uitdragen?

Wat is de achtergrond van de bron/auteur?

□
□
□
□
□
□
□
□

Academisch/onderzoek
Ervaringsdeskundige
Overheidsinstantie
Expertisecentrum
Commerciële sector
Partners van de eigen organisatie
Onbekend
Andere: ………………………………..

In welke mate is de bron onderbouwd? (wetenschappelijk,
theoretisch, getuigenissen, …)

□
□
□

Slecht: geen onderbouwing
Matig: beperkte onderbouwing
Goed: duidelijke en uitgebreide onderbouwing

Strookt de inhoud van de bron met actuele kennis en onderzoek
over het thema? *Indien de bron afwijkt zijn achtergrond en
onderbouwing van de bron belangrijk in je afweging.

□
□

Ja, het sluit aan bij actuele kennis/onderzoek over het thema
Neen, het wijkt af van de actuele kennis/onderzoek over het
thema*

In welk jaar werd de bron uitgegeven (publicatiejaar)?

………………………
Tip: indien er kwalitatieve recente bronnen beschikbaar zijn, krijgen
deze de voorkeur boven verouderde bronnen.

In welk land werd de bron uitgegeven?

………………………..
Tip: bij een selectie tussen verschillende Nederlandstalige bronnen
kan je voorkeur geven aan Belgische makelij, bv. omdat deze
mogelijk meer toegespitst is op de Belgische situatie
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