Opzet werkstuk
Je kunt uitgaan van de volgende indeling.
1. Titelpagina
Op de titelpagina zet je:
− titel;
− opdrachtgever/schoolvak;
− je naam.
2. Inhoudsopgave
In de inhoudsopgave zet je:
− de hoofdstukken met de paginanummers;
− onder aan de pagina de datum van afronding van je werkstuk.
3. Inleiding
In de inleiding beschrijf je kort waarover het werkstuk of het onderzoeksverslag gaat.
− Verwerk in de inleiding altijd de hoofdvraag en de deelvragen.
− Leg eventueel de titel van je werkstuk uit.
− Als je een bepaalde mening over het onderwerp wilt verdedigen of aanvallen kun je dat in de
inleiding al vermelden.
− Geef aan welke onderzoeksmethode je hebt gebruikt.
− Als je een onderwerp mocht kiezen, leg je uit waarom je juist dat onderwerp hebt gekozen.
− Als je hebt samengewerkt met anderen geef je aan wie verantwoordelijk is voor welk deel.
4. Hoofdstukken
De verschillende hoofdstukken vormen het hart van je werkstuk:
− Baseer de hoofdstukken op de in het onderzoek gestelde deelvragen.
− Geef alle hoofdstukken een passende titel.
− Bouw elk hoofdstuk logisch op.
− Geef in alle hoofdstukken gerichte informatie over de gestelde deelvragen.
5. Conclusie
In de conclusie geef je je bevindingen in de vorm van een samenvatting weer:
− Geef hierbij altijd antwoord op de gestelde hoofd- en deelvragen uit de inleiding.
− Schrijf ook gevonden tegenstrijdigheden op.
− Geef een beargumenteerde eigen mening over het behandelde onderwerp.
6. Bronvermelding
In de bronvermelding noteer je welke bronnen je hebt gebruikt:
− van boeken: titel, schrijver(s), uitgeverij, jaar van uitgave en gebruikte pagina’s;
− van artikelen: titel van dag- of weekblad, schrijver(s), datum en gebruikte pagina’s;
− bij enquêtes: welke groep mensen is gevraagd, aantal uitgegeven formulieren, percentage
deelnemers en gestelde vragen;
− bij internet: gebruikte links.
Tot slot
Tot slot moet je denken aan het volgende:
− Gebruik illustraties met mate en zet er altijd een verklarende tekst bij.
− Gebruik zo veel mogelijk eigen woorden.
− Zet citaten die je gebruikt tussen aanhalingstekens en verwijs met een nummer altijd naar de
bronvermelding.
− Werk je onderzoeksverslag uit op de computer. Een handgeschreven werkstuk ziet er minder
verzorgd uit.

