
 

 

 
Volg het onderstaande stappenschema en je komt er helemaal uit! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Stap 1: Kies een onderwerp 

Het maken van een werkstuk begint altijd bij het kiezen van een onderwerp. Ga voor een 
onderwerp dat je aanspreekt. Misschien heb je een hobby waar je veel vanaf weet, een sport 
die je graag beoefent of een andere interesse. 
Om een onderwerp te kiezen, kun je jezelf vragen stellen: 

 Waar weet ik al veel van? 

 Is er een hobby waar ik graag wat over zou willen ‘vertellen’? 

 Waar zou ik zelf nog graag meer over willen weten?  
Met behulp van deze vragen kan je bij jezelf nagaan welk onderwerp je aanspreekt. 

Stap 2: Maak een woordspin 

Wanneer je een woordspin maakt, kan je alles wat met het onderwerp te maken heeft kwijt. 
Daarna kan je de informatie ordenen.  
Op een groot vel papier zet je het onderwerp in het midden. Daaromheen komen alle woorden 
die te maken hebben met het onderwerp. 
Fantaseer er lekker op los! Hoe meer woorden er staan, hoe meer houvast je straks hebt om 
het werkstuk goed vorm te geven. 
Daarna maak je in de woordspin groepjes van de woorden die met elkaar te maken hebben. 
Stel dat het werkstuk gaat over haaien. Deelonderwerpen die in dit werkstuk aan bod kunnen 
komen zijn: 

 verschillende soorten haaien 

 wat eten haaien? 

 hoe planten ze zich voort? 

 waar leven ze? 
Al deze deelonderwerpen noteer je vervolgens als groepjes om het hoofdonderwerp heen. Zo 
krijg je direct een goed beeld van de verschillende hoofdstukken die het werkstuk straks bevat. 

Stap 3: Informatie opzoeken 

Nadat je een woordspin hebt gemaakt, begint het opzoekwerk. Raadpleeg verschillende 
informatiebronnen, zoals boeken, folders en het internet. Ook kan je vragen stellen aan 
iemand die veel van het onderwerp af weet. Probeer wel de focus te houden op het 
onderwerp en niet te verzanden in te veel informatie. 

Stap 4: Hoofdstukken schrijven 

Met hulp van de woordspin en de gevonden informatie, kunnen de hoofdstukken worden 
gemaakt. Maak over elk hoofdstuk een stukje tekst. Wat wil je vertellen in dit hoofdstuk? 
Let erop dat je je eigen taalgebruik hanteert en ga niet overschrijven of kopiëren uit de 
informatie die je hebt gevonden.  
 



Stap 5: Schrijf een inleiding 

Nadat alle hoofdstukken zijn gevuld met informatie, wordt het tijd om de inleiding te schrijven. 
In de inleiding vertel je iets over de inhoud van het werkstuk. Je kunt je werkstuk even kort 
samenvatten. Stel jezelf deze vraag: ‘Kan ik in een paar zinnen vertellen waar mijn werkstuk 
over gaat?’ 
De inleiding geeft de lezer alvast een beeld van de inhoud van het werkstuk. Je maakt de lezer 
dus nieuwsgierig naar het onderwerp. 

Stap 6: Schrijf een nawoord 

Een werkstuk hoort te eindigen met een kort nawoord. Hierin herhaal je in een paar zinnen 
waar het werkstuk over ging. Ook vertel je wat je van het proces hebt geleerd. In een nawoord 
kan je ook de mensen bedanken die je hebben geholpen. 

Stap 7: Bronvermelding 

Achter het nawoord komt een pagina met daarop de bronvermelding. Hierop schrijf je alle 
artikelen, boeken en websites die je hebt gebruikt. Dit is belangrijk! 

Stap 8: Maak de inhoudsopgave 

Een inhoudsopgave geeft overzichtelijk weer welke hoofdstukken er in het werkstuk staan. 
Schrijf de hoofdstukken op de juiste volgorde onder elkaar. In de inhoudsopgave kun je 
aangeven op welke pagina het hoofdstuk staat. Gebruik dus een paginanummering. 
Vergeet niet dat ná de inhoudsopgave de inleiding komt. Deze moet dus ook vernoemd 
worden in de inhoudsopgave. 

Stap 9: Maak een voorpagina 

Een werkstuk zonder mooie voorpagina is niet af. De voorpagina moet opvallen bij de lezer! 
Maak een mooie voorpagina met daarop de titel van het werkstuk, een passende illustratie, 
je naam, de datum en de groep waarin je zit. 

Stap 10: 

Leg je werkstuk op volgorde: 

 Voorkant 

 Inhoudsopgave 

 Inleiding 

 Hoofdstuk 1, 2, 3, enz. 



 Nawoord 

 Bronvermelding 
Doe het daarna in een snelhechter en lever het in. 
 
Je krijgt je werkstuk weer terug als het is nagekeken. Er zit dan een briefje bij met de 
beoordeling, tips en tops! 
 
 
 

 
Veel succes en zet ‘m op! 
 
 
 
  
 


