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Stappenplan werkstuk 

Naam: 

Groep: 

 

Stap 1: kies een onderwerp 

Er zijn twee mogelijkheden om een onderwerp te kiezen: 

1. Je kiest een onderwerp waar je al heel veel van weet  
2. Je kiest een onderwerp waar je juist (bijna) niets van weet en waar je graag meer over 

wilt weten. 
3. Het onderwerp moet bij je lee�ijd passen en goedgekeurd worden door de 

leerkracht. 
4. Je moet een ander onderwerp kiezen dan je spreekbeurt, maar je mag wel een keuze 

uit “de lijst” maken. 

 

Stap 2: maak een woordweb van je onderwerp 

Waar kan je allemaal aan denken bij je onderwerp? 

1. Zet je onderwerp in het midden van een vel papier en schrijf alle woorden eromheen 
waar je aan denkt of kan vinden. 

 

2. Orden alle woorden in groepjes en bedenk per groepje een vraag. Elke vraag wordt 
een hoofdstuk van je werkstuk. 

 



8-7-2019 Stappenplan werkstuk groep 7 en 8 - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1mVtlZaJzKzCIAIz56Nv8drQVtdzOGdebv-g0FcyMTVk/edit 2/4

Groep 7/8 
 
 

Stap 3: Maak een logische volgorde van de hoofdstukken 

Maak minstens 6 hoofdstukken, waarbij elk hoofdstuk in ieder geval een bladzijde informa�e 
moet beva�en. 

 

Stap 4: Informatie zoeken en het schrijven van de hoofdstukken 

Per hoofdstuk ga je nu informa�e zoeken, zodat je zelf antwoord kan geven op de vragen die 
je bij stap 2 gesteld hebt. Doe dit in je eigen woorden, zomaar informa�e overschrijven gee� 
meestal niet het juiste antwoord. 

Informa�e kan je vinden in/op: 

- Boeken (bibliotheek) 
- Tijdschri�en 
- Internet, speciale websites 
- Encyclopedie (op internet: Wikipedia) 
- Interviewen van mensen 
- Op  www.jouwzoekmachine.nl  kan je veel voorbeelden vinden van goede werkstukken 

en onderwerpen 

Denk bij het schrijven ook aan alinea’s als je veel te vertellen hebt. Gebruik de 
spellingcontrole. 

 

 

Stap 5: Extra 

Een werkstuk hee� al�jd extra’s die meer algemeen zijn: 

● Inhoudsopgave:  dit is een aparte bladzijde met de inhoud van je werkstuk. 
● Inleiding:  hierin beschrijf je waarom je het onderwerp hebt gekozen en wat je in het 

werkstuk gaat bespreken. 

http://www.jouwzoekmachine.nl/
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● Terugblik:  hierin beschrijf je wat je allemaal hebt gedaan om het werkstuk te maken. 
Of het moeilijk/makkelijk was en waarom dat zo was. Je beschrij� hier ook of je het 
leuk vond om te doen en waarom. 

● Bronnen:  hier beschrijf je waar jij je informa�e vandaan hebt gehaald. Je noemt �tels 
en schrijvers van boeken, �jdschri�en, namen van websites, tv programma’s enz. 

Let op: 

1. De inleiding  kan je pas schrijven als je klaar bent met het schrijven van de 
hoofdstukken.  Dit omdat je dan pas weet wat je precies in je werkstuk besproken 
hebt. 

2. De inhoudsopgave  maak je als allerlaatste. Leg alles op volgorde, nummer de 
bladzijdes en schrijf achter elke hoofdstuk�tel het goede paginanummer. Zet 
linksonder op de pagina op de pagina de datum. Gebruik kop- en voe�ekst. 

3. De volgorde  waarin je je werkstuk inlevert wordt dan: voorblad, inhoudsopgave, 
inleiding, hoofdstukken, terugblik, bronnen. 

 

Stap 6: Lay out 

Dit is het Engelse woord voor “hoe moet je werkstuk eruit zien?” 

1. Le�ertype: Calibri, groo�e 12. 
2. Illustra�es: zorg voor enkele plaatjes/tekeningen die goed bij je werkstuk passen. Tip: 

bij elk hoofdstuk tenminste 1 illustra�e. 
3. Voorblad: maak een mooi voorblad, waarop staat hoe je werkstuk heet (grote le�ers), 

je naam en eventueel een plaatje/tekening.  
4. Dit alles wordt in word gemaakt. 

 

Stap 7: Beoordeling 

Je krijgt voor je werkstuk 2 beoordelingen: 

1. Inhoud 
2. Lay-out 
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Veel plezier en succes bij het maken van je werkstuk! 


