
Hoe maak ik mijn werkstuk? 
 
Stap 1: Onderwerp kiezen 
Je kiest een onderwerp en laat de juf of meester dat goedkeuren. 
Kies een onderwerp waarvan je zeker weet dat je er informatie 
over kunt vinden. 
 
Stap 2: Woordweb maken 
Je weet vast al wel wat dingen over je onderwerp. Daarom ga je 
een woordweb maken, dan schrijf je alle dingen op waaraan je 
moet denken bij jouw onderwerp. 
 
Stap 3: Hoofdstukken kiezen 
In je woordweb staat heel veel informatie. Al die informatie ga je 
in een aantal hoofdstukken verdelen. Weet je niet precies wat voor hoofdstukken je wilt, kijk dan eens in 
een boek over jouw onderwerp. Misschien kom je wel op ideeën.  
 
Stap 4: Hoofdstukken op volgorde zetten  
Nu ga je een logische volgorde bedenken voor je hoofdstukken. Misschien kan iemand je hierbij helpen, 
of kijk nog eens in een boek over jouw onderwerp. Daar hebben ze al over de goede volgorde 
nagedacht.  
 
Stap 5: Informatie zoeken 
Dit kan je doen in de bibliotheek, maar ook op internet. Denk er wel aan dat niet alle informatie klopt die 
je op internet vindt. Informatie uit boeken is meestal wel juist. En misschien ken je wel iemand die heel 
veel van jouw onderwerp weet. Dan kun je altijd vragen stellen en zo informatie krijgen over je 
onderwerp. 
 
Stap 6: Voorwoord schrijven 
In je voorwoord komt te staan waarom je het onderwerp hebt gekozen. Wat je ervan denkt te gaan leren 
en wat je al weet. Wat je moeilijk lijkt en wat je makkelijk lijkt. En je probeert de lezer (de juf of meester) 
enthousiast te maken over je onderwerp. 
 
Stap 7: Hoofdstukken schrijven/typen 
Wanneer je informatie hebt gevonden, ga je aan het schrijven/typen. Werk altijd eerst met een klad. Dit 
kan je dan nalezen en je eigen fouten eruit halen. Je kunt natuurlijk ook aan je ouders vragen of ze je 
klad voor je willen nalezen.  
 

Stap 8: Werkstuk in het net typen 
Wanneer je alle fouten hebt aangestreept in je klad, kun je 
beginnen aan je net. Dit typ je op de computer. Allemaal in 
grootte 12, zwart en een goed leesbaar lettertype. 
 Denk aan hoofdletters, alinea’s en leestekens.  
 
Stap 9: Plaatjes en onderschriften erbij zoeken 
Als je tekst af is, ga je op zoek naar bijpassende plaatjes. 
Deze kun je het beste zoeken op het internet, zodat je ze 
makkelijk tussen je tekst kunt voegen.  
Onder elk plaatje komt een onderschrift. Hierin staat wat je op     

                                                                   het plaatje kan zien.  



 
Stap 10: Nawoord schrijven 
In het nawoord vertel je wat je hebt geleerd en wat je ervan vond om je werkstuk te maken. 
 
Stap 11: Bronnenlijst schrijven 
In je bronnenlijst komt te staan welke internetsites je hebt gebruikt voor informatie en welke boeken. 
Boeken: titel + schrijver 
Internet: letterlijk de link die bovenin je internetscherm staat. Geen zoekmachines zoals Google, daar 
zoek je een site mee, DIE site schrijf je op. 
 
Stap 12: Titelblad maken 
Op je titelblad komt de titel, een plaatje, je naam, je groep en de 
datum van inleveren.  
 
Stap 13: Inhoudsopgave maken 
Na het titelblad komt de inhoudsopgave. In de inhoudsopgave 
staan alle titels van hoofdstukken, het voor- en nawoord en de 
bronnenlijst vermeld. Er staat ook op welke pagina van je 
werkstuk alles te vinden is. Geef de pagina’s nummers. Begin 
daarmee bij het voorwoord. 
 
Stap 14: Controleren of je alles hebt 
Pak dit blad en je werkstuk erbij en controleer of je alles hebt gedaan. Daarna kan je jouw werkstuk 
gaan inleveren!! 
 
 
 
 
 

 


