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STAP 3 Zoeken

Gino

Zoek bronnen
Kijk in je tijdplan. Ik wil stap 3 af hebben op:

Allerlei bronnen
Informatie vind je in bronnen, zoals: websites en boeken. Ook 
personen kunnen een bron zijn. En organisaties, zoals een 
museum, dierentuin of bezoekerscentrum. Of een themapark 
zoals het Aviodrome. Op de websites van organisaties vind 
je veel informatie. Je kunt ook bellen of mailen met iemand 
van de organisatie of erheen gaan om je vragen te stellen. 
Dan houd je een interview. Je krijgt dan vaak interessante 
informatie die je niet in andere bronnen vindt. Bijvoorbeeld 
als je vraagt naar het werk dat iemand doet, of naar ervarin-
gen en meningen.
Bij een interview kun je vaak nieuwe deelvragen bedenken 
en stellen. En je kunt na een antwoord verder doorvragen.

Een eigen bron
Je kunt ook zelf iets onderzoeken. Dan krijg je nieuwe 
informatie. Je vraagt bijvoorbeeld de mening van een groep 
mensen, of je zoekt uit hoe iets werkt. Je vindt dan vaak 
informatie die je niet zomaar in andere bronnen vindt. Zo 
maak je je eigen bron. Dat kan op allerlei manieren:
• Je houdt een enquête.
• Je doet een proefje of test.
• Je telt of meet iets.
• Je maakt foto’s of een � lmpje.
Voor je begint, bedenk je een onderzoeksvraag en maak je
een goed onderzoeksplan.

Lees meer over het maken van een eigen bron op 
 bladzijde 22.

Ik vond op internet een 
proefje om te onderzoeken hoe 

een vliegtuig in de lucht blijf t. Ik ga dat 
proefje doen en vraag of mijn vriend Bart 

een foto maakt. Dan maak ik er een 
verslag van voor in mijn 

werkstuk.

TIP

Op www.proefjes.nl 
en 

www.encyclopedoe.nl 
vind je 

allerlei proefjes.

www.encyclopedoe.nl

Eline

Voorbeeld

Eline woont in Hoorn. Dat was in de 
Gouden Eeuw een belangrijke havenstad. 
Zij onderzoekt bij haar in de buurt hoeveel 
gebouwen er nog staan uit die tijd. Ze 
maakt foto’s voor in haar werkstuk.

Ik ga naar het 
Amsterdams Historisch 

Museum in Amsterdam om 
rond te kijken en vragen 

te stellen. 
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Aan de slag

 1 Een persoon als bron.
A Ga op zoek naar iemand die veel over jouw onderwerp weet. 

Heb je iemand gevonden? Naam: 
Kun je niemand vinden? Vraag of iemand een tip heeft.

B Ken je een vereniging of organisatie die veel informatie over jouw 

onderwerp heeft? Naam: 
Kun je er geen één bedenken? Vraag of iemand een tip heeft.

 2 Een interview houden.
A Bedenk vragen en deelvragen die je in het interview wilt stellen. 

Schrijf ze op. Bewaar alles in je map.

B Hoe ga je het interview houden?
ik mail    ik bel ik ga erheen

C Maak een afspraak. Ik houd mijn interview op: 

 3 Een eigen bron maken.
A Bedenk wat je wilt onderzoeken over je onderwerp.

Mijn onderzoeksvraag is:

Heb je nog geen idee? Vraag of iemand een tip heeft. 

B Hoe ga je het onderzoeken?
enquête
proefje of test
tellen of meten
foto’s of fi lmpje maken 
ander onderzoek, namelijk

C Vraag aan je leerkracht het kopieerblad ‘Onderzoeksplan’. 
Vul het in en bewaar het in je map. 

TIP

Aan de slag

Een persoon als bron.

Heb je een interview voorbereid en/of een 
onderzoeksplan gemaakt? Laat je werkboek 
en je map aan je leerkracht zien.

GEZIEN

Op Expeditie Werkstuk
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Op 
documentatiecentrum.nl/

leerlingen vind je 
de minicursus 
'Hoe houd je 

een interview'.
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TIP

Wikipedia is een 
digitale 

encyclopedie. 
Iedereen kan er 

informatie op zetten. 
Toch is die meestal 
wel betrouwbaar.

informatie op zetten. 

Eerst gebruikte 
ik op internet 

‘Gouden Eeuw’ als zoekwoord. 
Toen vond ik geen goede websites. 

Daarna typte ik ‘Het leven in 
de Gouden Eeuw’. 

Dat ging een stuk beter! 

Handig zoeken op internet
Zoek je naar bronnen op internet? Begin dan op een 
verzamelsite speciaal voor kinderen, zoals www.jeugdbieb.nl 
of www.docukit.nl. Typ in het zoekvenster je zoekwoor-den. 
Dan vind je websites en fi lmpjes over je onderwerp. Er zijn 
ook zoekmachines zoals Google. Je kunt hier zoek-woorden 
of een hele vraag intypen. Dan zie je een lijst met websites. 
Als je er één aanklikt, kom je op de pagina die je zoekt. Wil 
je verder zoeken? Op die pagina staat meestal een 
inhoudsopgave met titels op knoppen (gekleurde vakjes). Als 
je op een titel klikt kom je op een andere pagina. Lees meer 
op bladzijde 23. 

Bruikbare bronnen
Een bron is bruikbaar als je de informatie begrijpt 
en er antwoorden op je vragen vindt. Bekijk de in-
houdsopgave en blader door de bron. Een website 
kun je snel bekijken door te scrollen. Dan laat je 
de tekst snel over het scherm gaan en bekijk je 
kopjes en afbeeldingen.

Gino

Eline

Betrouwbare bronnen
Het is belangrijk dat de informatie die je gebruikt 
betrouwbaar is. Dat betekent dat de informatie waar is. 
Informatie in boeken is door anderen gecontroleerd en 
meestal juist. Iedereen kan informatie op internet zetten. 
Daarom is die informatie niet altijd betrouwbaar. 
Betrouwbare websites:
 • Websites van bekende organisaties of

deskundige personen.
 • Het doel is informatie geven (dus niet iets verkopen).

Twijfel je of een website betrouwbaar is? Controleer de 
informatie dan in andere bronnen, bijvoorbeeld in een 
encyclopedie. Op bladzijde 22 lees je meer over 
betrouwbaarheid van websites.

Voorbeeld

Gino las dit over vliegtuigen:

Er zijn twee manieren om 
dynamische upthrust te 
produceren:aërodynamische lift 
en aangedreven lift in de vorm 
van motorduw.

Gino vindt deze bron te moeilijk. Hij gaat op 
zoek naar een andere bron.
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Aan de slag

 1 Neem je vragen erbij. Welke zoekwoorden of zinnen waarmee 
je kunt zoeken passen bij jouw onderwerp? 
Schrijf er minstens vier op.

 2 Zoek bronnen op internet. 
  A Zoek op verzamelsites.

1 Typ in het zoekvenster een zoekwoord.
2 Bekijk de lijst met websites. Zie je een bruikbare? Klik die open. 
3 Bekijk de inhoudsopgave. Klik op de knoppen die je nodig hebt. 

Scroll door de tekst.
4 Zie je antwoorden op je vragen? Zie je goede afbeeldingen?

Begrijp je wat je leest?

 ja → sla de websites op (kijk op bladzijde 23 hoe dat moet).
 nee → zoek verder.

B  Zoek met een zoekmachine, zoals Google: 
1  Typ in het zoekvenster één of meer zoekwoorden 
 of een hele vraag.
2  Bekijk de lijst met websites. Zie je een bruikbare? 
 Klik die open.
3  Bepaal of de website betrouwbaar is. Is de 

 website van een bekende organisatie of van 
een deskundige? En is het doel van de website 
informatie geven?

 ja → dan is de website betrouwbaar.  nee → zoek verder.

4  Ga verder met een betrouwbare website. Bekijk de inhoudsopgave, 
 klik op de knoppen die je nodig hebt. Lees hier en daar een stukje. 
5  Zie je antwoorden op je vragen? Zie je goede afbeeldingen?

Begrijp je wat je leest?

 ja → sla de websites op  nee → zoek verder.

 3 Zoek bronnen in de bibliotheek. Leen de boeken/tijdschriften 
of kopieer bladzijdes die je kunt gebruiken. Bewaar die in je map.

Neem je vragen erbij. Welke zoekwoorden of zinnen waarmee 

TIP

TIP

Op Expeditie Werkstuk
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Ga naar 
documentatiecentrum.nl/

leerlingen  voor 
een minicursus 

'Zoeken op Internet'.

Op 
documentatiecentrum.nl/

leerlingen  vind je 
een lijst met 

betrouwbare websites.
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TIP

             van afbeeldingen              van afbeeldingen 

Filmpjes en afbeeldingen
Ook � lmpjes en afbeeldingen, zoals foto’s, tekeningen, 
schema’s en gra� eken zijn bronnen. Ze laten vaak goed zien 
hoe iets eruitziet of hoe iets werkt. 
In de bibliotheek kun je dvd’s lenen. Je vindt ze in de 
catalogus van de bibliotheek door een zoekwoord in te 
typen en te klikken op ‘dvd’s’. 
Op www.schooltv.nl/beeldbank en www.hetklokhuis.nl vind je 
� lmpjes over allerlei onderwerpen.

Op www.schooltv.nl zocht ik 
naar filmpjes over de 

Gouden Eeuw. Vooral de 
filmpjes over armoede en 

rijkdom kon ik goed 
gebruiken.

Bronnen kiezen en bewaren
Als je veel bronnen hebt, raak je gemakkelijk 
het overzicht kwijt. Kies daarom vijf bronnen 
die je het meest bruikbaar en betrouwbaar 
vindt. Die bronnen bewaar je, zodat je ze 
makkelijk terug kunt vinden. Kopieën en prints 
bewaar je in je map. Bronnen van internet, 
zoals websites, afbeeldingen en � lmpjes kun 
je op de computer bewaren. 
Maak een mapje en geef het een duidelijke 
naam. Bijvoorbeeld: Gino-Werkstuk-
Vliegtuigen. Daarin kun je later ook alles wat 
je hebt getypt bewaren. Lees meer over het 
bewaren van internetbronnen op bladzijde 23. 

Voorbeeld

Gino bekeek het � lmpje over het nieuwe materiaal Glare. 
Nu snapt hij waarom Glare zo licht en supersterk is en dus 
heel geschikt voor vliegtuigen.

Eline

Gino

01-Op expeditie 3-werkstuk.indd   10 07-06-11   14:13

Op 
documentatiecentrum.nl/

leerlingen  vind je 
minicursussen over het 

opslaan van 
afbeeldingen en 

filmpjes.
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Aan de slag

 1 Kies bronnen. 
A Bekijk de websites, boeken en tijdschriften die je hebt bewaard. 

Welke bronnen vind je het meest bruikbaar en betrouwbaar?
Kies de beste bronnen. Zorg dat er minstens één boek en minstens 
één website bij zit. 

B Zet de titels en namen in je bronnenlijst bij opdracht 3.

 2 Ga op zoek naar fi lmpjes met goede informatie over je onderwerp. 
Zoek met je zoekwoorden op www.schooltv.nl/beeldbank of www.kinderpleinen.nl. 
Bewaar de fi lmpjes die je kunt gebruiken en zet ze in je bronnenlijst.

 3 Maak je bronnenlijst af. 
Blader terug naar bladzijde 7 en schrijf de namen van personen of 
 organisaties op. Maak je een eigen bron? Dan schrijf je de titel van 
je onderzoek op.

Bron Titel / Naam / Organisatie

1

2

3

4

5

Eigen bron:

 4 In welke bronnen staan afbeeldingen die je kunt gebruiken in je werkstuk? 
Zet er een rode A bij.

 5 Wanneer was je met stap 3 klaar? Vul dat in op je tijdplan.

Heb je je planning gehaald?    ja     nee, want

Heb je genoeg bruikbare en betrouwbare 
bronnen gevonden? 
Laat je werkboek aan je leerkracht zien.

GEZIEN

Laat je werkboek aan je leerkracht zien.

Op Expeditie Werkstuk
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