
 
HET DOCUMENTATIECENTRUM 

 
Het is heel leuk om je te verdiepen in een onderwerp waarvoor je je interesseert. 
Je kunt dit doen door naar de bibliotheek te gaan en daar een boek te zoeken over dat 
onderwerp. Ook kan dit in het documentatiecentrum op school. Tegenwoordig kun je ook 
onderwerpen op het internet vinden, dat mag natuurlijk ook. 
 
     HOE MAAK JE EEN WERKSTUK? 
1. Ga op zoek naar een interessant onderwerp waarvan jij meer wilt leren. Je kunt ook een 

onderwerp kiezen waar je veel vanaf weet. 
2. Verzamel alle bronnen bij elkaar (boeken, websites, artikelen etc.) 
3. Zoek in de inhoudsopgave van het boek een paar hoofdstukjes die jij belangrijk vindt. 
4. Lees die hoofdstukjes eerst een keer rustig door. 
5. Lees die hoofdstukjes dan nog een keer en schrijf de kernwoorden onder elkaar op (dit zijn 

de steekwoorden). 
6. Maak van de kernwoorden een verslag. Begin altijd met een kopje. 
7. Je mag er plaatjes bij plakken / er bij tekenen. 
8. Natuurlijk kun je ook gebruik maken van Internet, vermeldt dan wel de websites bij de 

literatuurlijst. 
 

       HOE IS DE INDELING VAN JE WERKSTUK? 
a. de voorplaat (Schrijf de titel met mooie sierletters en maak hierbij een prachtig gekleurde  
      tekening. Natuurlijk mag je ook de ‘hulp’ inroepen van een computer!) 
b. de motivatie (Hier schrijf je op waarom je dit onderwerp gekozen hebt.) 
c. de inhoud (Schrijf hier de titels van de hoofdstukjes + de paginanummers) 
d. de uitwerking (Dit zijn alle hoofdstukjes maar dan uitgewerkt en versierd met plaatjes  

en tekeningen.) Gebruik niet teveel plaatjes per hoofdstuk, kies alleen de beste plaatjes uit. 
e. het slotwoordje (Schrijf hier wat je ervan geleerd hebt.) 
f. de literatuurlijst (Hier horen de titels van de boeken en de namen van de schrijvers te staan 

die je gebruikt hebt om je werkstuk te kunnen maken.) Als je websites hebt gebruikt, schrijf 
dan ook de namen van de websites op.  

g. Lettertype maximaal 14 voor de teksten en tussenkopjes 16 (dikgedrukt).  
Gebruik de lettertypes: Times New Roman, Calibri of Arial. 

 
Is je werkstuk klaar, lever het dan netjes in (in een snelhechter of met een gezellig strikje). 
 
Heel veel succes met het maken van jouw werkstuk! 
 
O ja, nog even dit:  

• De boeken van het documentatiecentrum mag je niet meer naar huis nemen! 
• Wil je bij je werkstuk plaatjes plakken, dan mag je deze via internet binnenhalen of van huis 

meenemen 


