
Het maken van een werkstuk in groep 7/8 

Stap 1: Kies een onderwerp.  

Denk na over een onderwerp dat je interesseert, je bent er immers weken mee bezig. Het 

moet ook een onderwerp zijn waar je 6 hoofdstukken over kunt schrijven en waar genoeg 

informatie over te vinden is. Het onderwerp mag niet hetzelfde zijn als waar je je 

spreekbeurt over gehouden hebt, of nog gaat houden. Ook mag het niet over een sport, 

hobby of een dier gaan. Begin met het maken van een mindmap. Deze mindmap komt ook 

als bijlage in je werkstuk. Je gebruikt de mindmap om je hoofdstukken van te maken. 

Stap 2: Maak je planning (of gebruik de algemene planning). 

Bekijk de planning achterin dit ‘boekje’. Dit is een algemene planning. Je kunt hierop goed 

zien wat je allemaal moet maken. Als je deze planning aanhoudt dan zal je op tijd klaar zijn 

met je werkstuk. Je mag hiernaast natuurlijk ook een eigen planning maken. Het lukt niet om 

je werkstuk alleen op school te maken, het is dus ook een stukje huiswerk!  

Stap 3: Schrijf de inleiding. 

Vertel in je inleiding de volgende dingen: 

1. Waarom heb je het onderwerp gekozen? 

2. Wat weet je er al over? 

3. Wat wil je nog te weten komen? 

Je inleiding moet minimaal 10 (volle) regels zijn. 

Stap 4: Verzamel informatie. 

Ga op zoek naar geschikte informatie voor je werkstuk. Dit noemen we bronnen. Het zijn 

boeken, video’s, websites, artikelen enz. die je gebruikt bij het maken van je werkstuk. Je 

kunt deze informatie op verschillende manieren krijgen: 

- Kijk of er informatieboeken op school zijn over je onderwerp; 

- Boeken en tijdschriften van jezelf (of leen ze van iemand); 

- Zoek naar informatieboeken in de bibliotheek (kijk goed of een boek niet te moeilijk of te 

makkelijk is en of er wel in staat wat jij wilt weten); 

- Kranten/t.v.; 

- Internet (je kunt natuurlijk Google gebruiken maar er zijn ook goede zoekmachines voor 

kinderen); 

- Deskundigen interviewen; 

- (digitaal) museum bezoeken. 

Alle bronnen die je gebruikt moet je opschrijven. Je bronnen komen in de bronnenlijst aan 

het einde van je werkstuk, zodat de lezer weet waar je informatie vandaan komt. 

 

 

 

 

 

 



 

Stap 5: Typ je werkstuk. 

A. Blz. 0: VOORKANT 

- In grote letters de titel van je werkstuk. 

- Een bijpassende afbeelding (of eigen tekening). 

- Zorg dat je naam, groep en de datum dat je het werkstuk inlevert op de voorkant 

staan. 

 

B. Blz. 1: INHOUDSOPGAVE 

- Typ op de bovenste regel met grotere letters: ‘Inhoudsopgave’.  

- Sla 2 regels over 

- Typ de titels van de hoofdstukken onder elkaar en zet erachter op welke bladzijde 

het hoofdstuk begint. Zet ook je inleiding, nawoord en bronnenlijst in je 

inhoudsopgave. 

- Je mag ook een automatische inhoudsopgave gebruiken. 

 

C. Blz. 2: INLEIDING 

- Typ op de bovenste regel met grotere letters: ‘Inleiding’. 

- Sla 2 regels over. 

- Typ je inleiding (minimaal 10 volle regels). 

- Kijk op de vorige bladzijde wat er in de inleiding moet staan. 

 

D. Blz. 3: HOOFDSTUK 1 – 6 (maximaal 8 hoofdstukken) 

- Typ op de bovenste regel met grotere letters: ‘Hoofdstuk 1: (en de titel van je 

hoofdstuk)’. 

- Ieder hoofdstuk moet minimaal ¾ A4 vol zijn. 

 

TIPS VOOR HET MAKEN VAN DE HOOFDSTUKKEN 

- ZET ALLES IN JE EIGEN WOORDEN!! 

- Lees elke zin goed na, controleer op spellingsfouten (vooral 

werkwoordspelling). 

- Denk aan hoofdletters en leestekens. 

- Maak liever 2 kortere zinnen, dan 1 lange zin. 

 

E. Blz. ??: Nawoord 

- Typ op de bovenste regel met grotere letters: ‘Nawoord’. 

- Sla 2 regels over. 

- Schrijf in je nawoord wat heb je geleerd. Schrijf ook wat je vond van het maken van 

dit werkstuk. Bedenk ook wat je de volgende keer anders zou doen. 

- Je nawoord moet minimaal 10 volle regels zijn. 

 

F. Blz. ??: Bronnenlijst 

- Typ op de bovenste regel met grotere letters: ‘Bronnenlijst’. 

- Sla 2 regels over. 

- Schrijf alle bronnen die je gebruikt hebt op per categorie: internet, boeken etc.  



- Zet de bronnen in alfabetische volgorde. 

 

G. Blz. ??: Bijlage 

- Mindmap 

- Eventuele andere bijlagen 

Stap 7: Controleer je werkstuk. 

Controleer het werkstuk. Ben je niets vergeten? Staan er geen schrijffouten in? Is de 

volgorde logisch? Laat het werkstuk voor de zekerheid aan iemand anders lezen. Het kan 

best zijn dat je iets belangrijks vergeten bent. Verander zo nodig nog wat aan de inhoud of 

de volgorde. 

 

Stap 8: Maak je werkstuk mooi. 

Verzorging. 

- Gebruik in je werkstuk steeds hetzelfde lettertype. Je mag kiezen uit: Arial, Times New 

Roman, Verdana en Calibri  

- De lettergrootte is: - 14 bij titels van hoofdstukken (vet gedrukt) 

   - 12 bij gewone tekst (je kunt belangrijke woorden vet drukken) 

- Sla een regel over als je in je hoofdstuk een nieuwe alinea begint. 

- Begin elk hoofdstuk op een nieuwe pagina. 

- De paginanummers komen onderaan in het midden of aan de rechterkant van de pagina. 

Afbeeldingen. 

Foto’s, plaatjes en tekeningen via kopiëren en plakken in je werkstuk plaatsen. Je mag ze ook 

netjes uitknippen en opplakken. Zorg ervoor dat de plaatjes passen bij wat je hebt 

geschreven. Schrijf onder elk plaatje wat er op te zien is. Maak het niet te druk. Gebruik 

minstens 5/6 plaatjes in je hele werkstuk. Dus minimaal 1 plaatje per hoofdstuk. 

Stap 9: Lever je werkstuk in. 

Maak een mooi boekje van je werkstuk. Dit kan met behulp van een mapje, nietjes, een 

touwtje, een snelhechter of een ringbandje. 

  



Planning werkstuk groep 8 

Naam: __________________________ 

Onderwerp: ___________________________ 

Week Datum Algemene Planning Eigen planning 

1  Onderwerp bedenken / 
mindmap maken 
Inleiding schrijven 

 
 
 
 

2  Hoofstuk 1 en 2 schrijven  
 
 
 

3  Hoofdstuk 3 en 4 schrijven 
 
 
 

 

4  Hoofdstuk 5 en 6 schrijven 
 
 
 

 

5  Nawoord schrijven 
Bronnenlijst 
Voorblad 

 
 
 
 

6  Werkstuk afmaken 
Uiterlijk 25 februari 
inleveren 

 
 
 
 

 

 


