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Aan de slag

STAP 4 Vinden

 1 Antwoorden vinden in je bronnen.
1 Pak je vragenlijst en kijk naar je bronnenlijst op bladzijde 11.
2 Zoek in je bronnen de antwoorden op al je vragen. 
3 Bewaar je antwoorden. Maak kopieën en prints. Markeer de antwoorden. 

Kun je niet kopiëren? Maak dan aantekeningen. In een boek kun je een 
blaadje leggen. Op ieder blaadje zet je het nummer van de vraag.

4 Vraag het kopieerblad ‘Antwoordenlijst’ aan je leerkracht. 
Vul het in voor elke vraag. 

 2 Zag je leuke informatie waarover je wilt vertellen, 
maar had je er geen vraag over? 

nee
ja → past het bij je onderwerp? Maak er dan een nieuwe vraag bij. 
Schrijf de vraag in je vragenlijst. Vul ook voor die vraag de 
‘Antwoordenlijst’ in. Bewaar het in je map.

De A380 is het grootste passagiersvliegtuig 
ter wereld. De komst van deze Airbus lokte 
veel vliegtuigspotters naar Schiphol.

Gino ziet twee woorden in een andere kleur. 
Hij klikt erop en komt op een andere pagina 
terecht. Zo’n woord noem je een link.

Kijk in je tijdplan. Ik wil stap 4 af hebben op:

  4  Vraag het kopieerblad ‘Antwoordenlijst’ aan je leerkracht. 

 past het bij je onderwerp? Maak er dan een nieuwe vraag bij. 

TIP

Vind en bewaar de antwoorden
Nu ga je in je bronnen de antwoorden op je vragen zoeken. 
Je weet al hoe je dat doet in boeken. Op websites kijk je 
eerst wat er op de knoppen staat. Klik op de knoppen die je 
wilt gebruiken. Scroll door de tekst en lees de kopjes. Bekijk 
de afbeeldingen, daarin vind je ook informatie. Alleen de 
stukjes die antwoord op een vraag geven, lees je goed. 
In de tekst zie je vaak links waar je op kunt klikken. Je 
krijgt dan nog meer informatie. Je leest meer over links op 
bladzijde 23. 
Alle antwoorden die je vindt moet je bewaren. Wil je nog 
eens kijken hoe dat moet? Lees dan bladzijde 23.

Voorbeeld

TIP

Let op dat je niet 
te veel doorgaat 
met het klikken 
  op links. Soms 

vergeet je dan waar 
je eigenlijk naar op 

zoek was. 

vergeet je dan waar 
je eigenlijk naar op 

Gino
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Kijk op 
documentatiecentrum.nl/

leerlingen  voor een 
minicursus 'Printen van 

informatie van het 
internet'
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 3 Houd je interview.
 1 Stel je vragen. 
 2  Schrijf de antwoorden kort en duidelijk op. Als je je vragen 
  per mail stelt, bewaar je de antwoordmail.
 3  Lees aan het eind van het gesprek alles door. Begrijp je iets niet, 
  dan kun je het nu nog vragen.
 4  Maak als dat kan foto’s bij het interview. Die zijn leuk om in je 
  werkstuk te plakken.
 5  Bewaar alles in je map.

4 A Ga je zelf een onderzoekje doen? 
 nee
 ja → pak je onderzoeksplan en ga het doen.

B Maak een verslag van je onderzoek. Bewaar het in je map.

C Wat is het belangrijkste dat je hebt ontdekt?

 5 Wanneer was je met stap 4 klaar? Vul dat in op je tijdplan op bladzijde 20.

Heb je je planning gehaald?  ja    nee, want

Heb je bij al je vragen goede antwoorden 
en afbeeldingen gevonden? Laat je werkboek 
en je map aan je leerkracht zien.

GEZIEN
en afbeeldingen gevonden? Laat je werkboek 

Een interview
Tijdens je interview schrijf je het antwoord op elke vraag kort op. 
Bedenk je tussendoor nieuwe vragen? Stel die dan ook. Vraag ook 
naar ervaringen of meningen. 
Controleer na a� oop je aantekeningen. Begrijp je nog wat je hebt 
opgeschreven? En weet je nu alles wat je wilde weten? Misschien 
mag je foto’s maken voor in je werkstuk.

Een onderzoek
In deze stap doe je een onderzoek, daarvan maak je een verslag. 
Je schrijft kort en duidelijk op wat je gedaan hebt en wat je te 
weten kwam. Aan het eind schrijf je op wat je hebt ontdekt. Dat is 
je conclusie. Je verslag wordt straks een hoofdstuk in je werk-
stuk. Het is leuk als er foto’s in staan.

In mijn buurt 
vond ik vier gebouwen uit 

de Gouden Eeuw. 
Ik heb ze gefotografeerd. Bij iedere 

foto schrijf ik waarvoor het 
gebouw toen gebruikt werd. 

Conclusie: In Hoorn herinneren veel 
gebouwen aan de handel en 

zeevaart in de Gouden Eeuw.

Eline

Op Expeditie Werkstuk
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STAP 5 Presenteren

Schrijven en afronden

Voorbeeld

Aan de slag

 1 Voor je gaat schrijven.
• Kijk naar je vragen en deelvragen. Controleer of de volgorde goed is.
• Lees de antwoorden op je vragen en deelvragen goed door.

Maak er in je hoofd verhaaltjes van.
• Kies afbeeldingen die informatie geven en die je wilt gebruiken.

 2 In het klad schrijven.
Als je met de hand schrijft:
• Schrijf de verhaaltjes eerst in het klad.
• Maak hoofdstuktitels en tussenkopjes.
• Besluit waar de afbeeldingen komen en maak de bijschriften.

Als je typt op de computer:
• Maak een Word-bestand. Geef het een duidelijke naam.
• Typ de verhaaltjes.
• Sla het tussendoor regelmatig op.
• Maak hoofdstuktitels en tussenkopjes, kies mooie letters.
• Voeg de afbeeldingen in en maak de bijschriften.

Gino had een interview met piloot 
Bram Stevens. Hij schreef dit citaat 
in zijn werkstuk:

Wat was het spannendste dat u 
hebt meegemaakt? 

‘Twee jaar geleden vloog ik dicht 
langs onweer, de bliksem kwam 
erg dichtbij.’ vertelde piloot 
Bram Stevens. 

TIP

Kijk in je tijdplan. Ik wil stap 5 af hebben op: 

De volgorde van je werkstuk
Met de antwoorden op je vragen schrijf je je werkstuk. Voor je 
begint, kijk je of de vragen in de goede volgorde liggen. Van 
iedere vraag maak je een titel van een hoofdstuk. Van de 
deelvragen maak je tussenkopjes. Lees meer over het maken van 
titels op bladzijde 21. 
Je eigen onderzoek komt in een apart hoofdstuk. Een werkstuk 
heeft een inleiding, minstens vijf hoofdstukken en een afsluiting.

Eigen woorden of die van een ander
Je schrijft de hoofdstukken in je eigen woorden. Het is immers 
jouw werkstuk! 
Soms wil je een zin precies zo opschrijven als iemand het heeft 
gezegd of geschreven. Dat heet een citaat. Een citaat zet je altijd 
tussen aanhalingstekens. En je schrijft erbij waar het vandaan 
komt of wie het heeft gezegd.

Gino
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Op 
documentatiecentrum.nl/

leerlingen  
vind je een 

minicursus 'Invoegen 
van afbeeldingen in 

Word'.
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Is je werkstuk helemaal af? 
Laat het met je werkboek aan je 
leerkracht zien.

GEZIEN

 3 Controleer en verbeter je werk. Kleur in wat af is. 

Lees alle hoofdstukken goed door. 

Verbeter alle foutjes. Let goed op hoofdletters en leestekens.

Zie je dat je informatie bent vergeten? Schrijf die er dan bij.

Let erop dat je verhaal duidelijk is en prettig om te lezen. 

Laat je werk daarna door een ander controleren, bijvoorbeeld 
door je ouder of je leerkracht en verbeter de laatste fouten.

 4  Schrijf je met de hand, dan schrijf je alles nu in het net. 
 Maak duidelijke hoofdstuktitels en tussenkopjes. 
 Laat genoeg ruimte over voor afbeeldingen en bijschriften. 
 Begin elk hoofdstuk op een nieuw blad.

Op de computer kun je nu je werkstuk mooi opmaken. 
 Begin elk hoofdstuk op een nieuw blad. 
 Geef hoofdstuktitels en tussenkopjes een andere letter. 

 5 Maak je werkstuk af. Kleur in wat af is.

Schrijf de inleiding. Schrijf op waarom je dit onderwerp koos. 

Schrijf de afsluiting. Schrijf op hoe je het vond om je werkstuk te maken 
en wat je ervan hebt geleerd. Je bedankt personen die je hebben
geholpen.

Typ of schrijf je bronnenlijst op bladzijde 11 over. 

Nummer de blaadjes en maak de inhoudsopgave.

Zet op de omslag de titel, je naam en een mooie foto of tekening.

Maak de blaadjes aan elkaar vast. Bijvoorbeeld met nietjes, een 
snelhechter, een plastic mapje, lintje, koordje of een spiraal. 

 6 Wanneer was je met stap 5 klaar? Vul dat in op je tijdplan op bladzijde 20.

Heb je je planning gehaald?  ja    nee, want

TIP

Op Expeditie Werkstuk
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documentatiecentrum.nl/

leerlingen  voor 
een minicursus 

'Opmaken van teksten'.
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STAP 6 Terugkijken

Wat vind je zelf?

Hoe ging het?
Je werkstuk is af! Nu ga je terugkijken. 
Waar ben je tevreden over? Wat zou je een 
volgende keer anders willen doen? 
Terugkijken helpt je om je volgende werkstuk 
nog beter te maken.

Hoe zijn de andere 
werkstukken?
Je bekijkt en leest de werkstukken van de 
andere kinderen. Voor elk werkstuk vul je 
een TopTip-kaartje in. Daarop schrijf je wat je 
erg leuk vindt en wat je ervan hebt geleerd. 
Je geeft ook een tip hoe jij vindt 
dat het nog beter kan.

Voorbeeld

Eline kreeg dit TopTip-kaartje van Julian. 
Ze was er heel blij mee.

Aan de slag

 1 A Beantwoord de volgende vragen.
Hoe vond je het om een werkstuk te maken?

 erg leuk  wel aardig  lastig 

 anders:

B Wat vond je moeilijk om te doen?

Wat vond je makkelijk gaan?

Je hebt veel geleerd over je onderwerp.
Wat vond je het meest interessant?

Voor: Eline

Van: Julian

Dit vond ik Top:  ik vind dat je goed 
kunt schrijven. Leuk dat je zelf 
foto’s van huizen hebt gemaakt. Je 
kunt echt zien hoe rijk die 
kooplieden waren!

Dit is mijn Tip:  Soms waren je stukjes
wel erg kort. Misschien kun je de 
volgende keer meer bronnen
gebruiken.
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 2 A  Hoe ging elke stap? Vul het schema in.

Stap Het ging:

1 Starten: Onderwerp kiezen goed / niet zo goed

2 Vragen: Vragen maken goed / niet zo goed

3 Zoeken: Bronnen zoeken goed / niet zo goed

4 Vinden: Antwoorden verzamelen goed / niet zo goed

5 Presenteren: Werkstuk schrijven en afronden goed / niet zo goed

B Denk eens terug aan je vorige werkstuk. Wat ging nu beter?

C Hoe vond je het om met een tijdplan te werken?

 3 Laat je werkstuk lezen aan andere kinderen.
Vraag of ze een TopTip-kaartje willen schrijven.
Kies vier TopTip-kaartjes waar je het meest blij mee bent en waar je 
veel van leert. Plak ze op de volgende bladzijde.

 4 Wat wil je de volgende keer anders of beter doen?

Eline

Ik vond stap 3 het moeilijkst. 
Maar toen ik beter leerde zoeken 

op het internet ging het 
eigenlijk best goed!

Op Expeditie Werkstuk
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