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STAP 2 Vragen

Maak vragen
Kijk in je tijdplan op bladzijde 20 naar je planning voor stap 2. Ik wil stap 2 af hebben op: 

Voorbeeld

Voorbeeld

De 
Gouden Eeuw
17e eeuw

Een invalshoek kiezen  
Soms is een onderwerp erg groot. Je merkt dat als je een 
woordweb maakt. Over ‘luchtvaart’ bijvoorbeeld is heel veel te 
vertellen. Je kunt zo’n onderwerp verkleinen door te kiezen uit 
verschillende invalshoeken, zoals:
• vliegtuigen;
• vliegvelden;
• de luchtmacht;
• de geschiedenis van de luchtvaart.
De invalshoek die je kiest, is het onderwerp van je werkstuk.
Op bladzijde 21 lees je meer over invalshoeken
en zie je voorbeelden.

verschil arm en rijk 

dag van een kind 

wonen en werken 

kleding 

eten en drinken
VOC 

scheepvaart 

koopmannen 

grachtenhuizen 

Amsterdam 

pakhuizen 

verre reizen 

peper 

Indië

Rembrandt 

de Nachtwacht 

Hugo de Groot 

beroemde schilders 

uitvindingen

muziek

Eline vond deze invalshoeken:
Rood: Het leven van mensen in de Gouden Eeuw. 
Blauw: Handel in de Gouden Eeuw.
Groen: Uitvindingen en kunst in de Gouden Eeuw.

Ze kiest als onderwerp: Het leven van mensen in de Gouden Eeuw.

Vragen bedenken
Voor je werkstuk ga je op zoek naar informatie. Dat 
is makkelijker als je eerst vragen bedenkt over je 
onderwerp. Je werkstuk wordt verrassender 
als je ook vragen bedenkt die 
echt alleen bij jouw 
onderwerp horen.

Deelvragen
Vaak kun je bij een vraag nog kleinere vragen 
stellen. Zulke vragen noem je deelvragen. De 
antwoorden op de deelvragen worden aparte stuk-
jes in een hoofdstuk. Daar zet je een tussenkopje 
boven. Op bladzijde 21 zie je meer voorbeelden 
van deelvragen. 

Ik heb als vraag: 
Hoe komt het dat een 

vliegtuig in de lucht blijf t? Die 
vraag hoort echt alleen bij het 

onderwerp vliegtuigen.

Eline

Gino

Gino bedacht deelvragen bij twee vragen. 

Hoe vliegt een vliegtuig?
· Hoe stijgt hij op?
· Hoe blijft hij in de lucht?
· Hoe landt hij?

Wat voor soorten vliegtuigen zijn er?
· Wat is het grootste vliegtuig?
· Wat is het snelste vliegtuig?

01-Op expeditie 3-werkstuk.indd   4 07-06-11   14:13



5

Aan de slag

GEZIEN

 1 A Maak in het klad een woordweb over jouw onderwerp. 
Schrijf alles op waar je aan denkt bij je onderwerp. Wat je erover 
weet en wat je erover wilt weten. Vraag ook aan andere kinderen 
wat zij willen weten.

B Schrijf je woordweb in het net. Alles wat bij elkaar hoort, zet je bij elkaar. 
Geef ieder groepje woorden een andere kleur. 

 2 A Kijk naar je woordweb. Is je onderwerp goed? Wil je over alles 
vertellen? Of is je onderwerp te groot?

ik vind mijn onderwerp goed.

 ik vind mijn onderwerp te groot. Ik kies een invalshoek als onderwerp, 

namelijk  

B Laat je onderwerp aan je leerkracht zien. Heb je goed gekozen? 
Schrijf dan je onderwerp in je tijdplan.

 3 Pak een kladblaadje en kijk naar je woordweb.
1  Bedenk vragen bij je onderwerp. Denk ook aan vragen die 

speciaal bij jouw onderwerp horen.
2 Schrijf je vragen op. Laat onder elke vraag ruimte over voor 

deelvragen. 
3 Maak nu deelvragen bij je vragen. Schrijf ze op
4 Zijn er vragen die op elkaar lijken? Maak daar dan één vraag van. 
5 Kies vijf vragen uit. Nummer ze in de volgorde die jij goed vindt. 
6 Weet je niet zo veel vragen? Als je later meer gelezen hebt, 

kun je er een paar bij maken. 

 4 Laat je vragen aan je leerkracht zien. Vraag het kopieerblad ‘Vragenlijst’. 
Schrijf je vragen en deelvragen op. Bewaar de vragenlijst in je map.

 5 Wanneer was je met stap 2 klaar? Vul dat in op je tijdplan. 

Heb je je planning gehaald?   ja     nee, want

    Schrijf alles op waar je aan denkt bij je onderwerp. Wat je erover 

TIP

Laat je werkboek en je vragenlijst aan je 
 leerkracht zien.

Op Expeditie Werkstuk
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Op documentatiecentrum.nl/
leerlingen vind je de 

minicursus 
'Woordweb maken'.




