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Stappenplan

Stap

 1
Kies een onderwerp
•	 begin	op	tijd
•	 maak	een	planning
•	 kijk	eens	in	tijdschriften,	kranten,		

encyclopedie,	internet,	bibliotheek
•	 kies	een	onderwerp	dat	niet	te	groot	is

Stap

 2
Maak een eerste indeling
•	 denk	goed	na	over	wat	je	wilt	vertellen
•	 schrijf	het	heel	kort	op

Stap

 3
Zoek informatie
•	 ga	naar	de	(school)bibliotheek
•	 kijk	op	internet
•	 denk	eens	aan	organisaties,		

stichtingen	en	musea
•	 praat	met	iemand	die	er	veel	over	weet

Stap

 4
Bepaal welke informatie waar komt
•	 bekijk	je	opzetje	nog	eens
•	 lees	alle	gevonden	informatie	goed	door
•	 leg	apart	wat	bruikbaar	is
•	 maak	een	uiteindelijke	opzet

Stap

 5
Schrijf het werkstuk
•	 maak	verschillende	hoofdstukken
•	 lees	de	informatie	die	je	gaat		

gebruiken	per	hoofdstuk	door
•	 werk	elk	hoofdstuk	uit		

(schrijf	in	je	eigen	woorden!)
•	 maak	een	beginstuk	en	een	slotstuk

Stap

 6
Werk het werkstuk af
•	 zoek	naar	bruikbare	foto’s	en	plaatjes
•	 welk	plaatje	past	bij	welk	hoofdstuk
•	 controleer	op	fouten	en	verbeter	ze

Stap

 7
Tot slot
•	 bedenk	een	goede	titel	of	naam
•	 maak	een	inhoudsopgave
•	 maak	een	mooie	voorkant	en	achterkant

wanneer ga ik dit doen

klaar

klaar

klaar

klaar

klaar

klaar

klaar
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KIES 
een onderwerp

stap
1

Begin op tijd
Met	een	werkstuk	maken	ben	je	best	even	bezig.
Dat	doe	je	niet	zomaar	in	een	paar	uurtjes.	
Zorg	dat	je	niet	alles	op	het	einde	moet	doen.	
Dan	word	je	stapelgek!	
En	je	werkstuk	wordt	er	ook	niet	beter	van.	

Maak een planning
Maak	het	liefst	een	planning	voor	jezelf.	
Zet	daarin	wanneer	iets	af	moet	zijn.
Zo’n	planning	kan	echt	heel	handig	zijn!
Je	kunt	lekker	afstrepen	wat	je	af	hebt.	
En	je	weet	zeker	dat	je	op	tijd	klaar	bent.	

Leg	je	planningslijstje	op	een	opvallende	plek.
Bijvoorbeeld	op	je	bureau.
Of	op	de	plek	waar	je	huiswerk	maakt.	
Zo	vergeet	je	het	niet.	

Heb je een agenda?

Zet je planning 
daar dan ook in. 
Schrijf op 
wanneer je aan 
het werkstuk 
gaat werken. 
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Kies een passend onderwerp
Het	is	belangrijk	dat	je	lekker	snel	een	onderwerp	kiest.	
Hoe	eerder	je	een	onderwerp	hebt,	hoe	eerder	je	aan	de	slag	kunt!
Maar	soms	is	het	best	moeilijk	om	een	leuk	onderwerp	te	vinden.	
Er	zijn	zo	veel	leuke	dingen	om	over	te	schrijven!	
Maar	één	ding	is	zeker!	
Het	onderwerp	moet	passen	bij	het	vak	waarvoor	het	werkstuk	is.

Kies een onderwerp dat je leuk vindt en waar je meer over wilt leren
Het	onderwerp	dat	je	kiest	is	natuurlijk	heel	belangrijk.	
Als	je	het	onderwerp	niet	leuk	vindt,	dan	vind	je	het	óók	niet	fijn	om	aan	je	werkstuk	te	werken.	

Kies	dus	nooit	’zomaar	iets’,	maar	denk	goed	na!
	
Stel	jezelf	bijvoorbeeld	de	volgende	vragen:

•	 Waar	zou	ik	graag	meer	over	willen	weten?
•	 Wat	vind	ik	zelf	leuk	of	spannend	om	iets	over	te	horen?	
•	 Waar	praat	ik	graag	over?
•	 Waar	lees	ik	eigenlijk	graag	over?	

Je	kunt	ook	altijd	even	brainstormen	
(spreek	uit:	breenstormen).	

’Huh...	wat?’	zul	jij	nu	zeggen.	
’Wat	is	dat:	brainstormen?’
Brainstormen	is	niks	meer	dan	
je	hersens	eens	flink	laten	kraken.	
Vaak	kom	je	dan	van	het	ene	idee	op	het	andere.	
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Je	kunt	brainstormen	met	een	
speciaal	brainstormlijstje.	

•	 Pak	een	velletje	papier.	
•	 Schrijf	bovenaan	het	papiertje	het		

vak	waarvoor	het	werkstuk	is.
	 Neem	bijvoorbeeld	biologie.	
•	 Stel	jezelf	daarna	de	volgende	vraag:
		 Waar	denk	ik	aan	bij	het	woord	biologie?	
•	 Schrijf	dan	eerst	maar	eens		

alles wat er in je opkomt	op	je	lijstje.

Bekijk	je	lijstje	eens	goed.	
Zit	er	iets	tussen	wat	je	echt	leuk	vindt?	
Zo	niet,	maak	dan	een	nieuwe	lijst.	
Of	lees	verder	op	de	volgende	bladzijden	
voor	andere	zoekideeën.

Zit	er	wel	iets	tussen?
Ga	dan	snel	verder	met	stap	2!

Nick zat op de achterbank van de auto.
Vanmiddag gingen ze thee drinken bij oma.
Hij staarde uit het raam en dacht na.
Waarover zou hij zijn werkstuk doen?
Maandag moest hij zijn onderwerp vertellen.
Dan schreef juf het op de lijst.
Nick zag de koeien in het weiland.
De meubelwinkel ernaast.
Het kleine industriegebied van hun dorp.
Naar oma... 
Een hele middag luisteren naar verhalen over de buren,
thee drinken en koekjes, plakkerige dropjes en chocolaatjes eten.
’Neem nog wat,’ zou oma zeggen.
Nick wist dat ze daarmee hoopte dat ze zo lang mogelijk zouden blijven.
Auto’s flitsten voorbij, de snoepfabriek aan de overkant…

Het	kan	er	ongeveer	zo	uitzien:

Biologie

Lichaam
Botten
Spieren
Har t
Longen
Hersens
Zoogdieren
Walvissen
Haaien                           
Weekdieren
Oesters
Mosselen
Vissen
Paling
Haring
Knaagdieren
Ratten
Konijnen

Roofdieren                     
Leeuwen
Krokodillen
Insecten
Bijen
Reptielen
Bacteriën
Virussen
Aids
Ziektes   
Planten
Vleesetende 
planten
Paddestoelen
Bloemen
Oerbomen

Je kunt zo’n lijstje 
natuurlijk voor alle 
vakken of thema’s 
gebruiken. 


