
Hoe maak ik een goede studie? (BB) 

 
Een studie is een hele grote tekst over een bepaald onderwerp waarover 

informatie te vinden is in de bibliotheek of op internet.  

In de bovenbouw schrijven we 3 tot 5 studies per jaar over onderwerpen 
die bij het desbetreffende thema horen.  

Als je een onderwerp gekozen hebt begin je met jezelf een vraag te 
stellen: Wat wil ik van het onderwerp weten? (vraagstelling) 

Het is de bedoeling dat je er wat van leert. Dus schrijf geen studie over 
iets waar je alles al van weet! Eerst in het klad en daarna op de computer. 

 
Hieronder vind je de opzet en indeling van je studie: 

 
1. Bedenk een onderwerp en een vraagstelling. 

2. Maak een woordspin over het onderwerp: Wat weet je al? 
3. Groepeer de woorden en maak hoofstukken in een logische volgorde 

4. Verzin open vragen bij elk hoofstuk: wie, wat, waar, waarom, 
wanneer of hoe? (w-woord of een h-woord). 

5. Maak een inhoudsopgave. 

6. Haal boeken uit de bieb en zoek op internet naar informatie zodat je 
je vragen kunt beantwoorden.  

7. Schrijf je verhaal in eigen woorden, dus niet kopiëren en plakken! 
Het moet echt jouw verhaal worden. Dus geen boekentaal 

gebruiken. 
8. Als je je hoofdstukken hebt geschreven schrijf je je voorwoord: 

Waarom heb je voor dit onderwerp gekozen?  
9. Schrijf de inleiding: Wat kan de lezer verwachten? Geef een 

minisamenvatting van je studie.  
10.Schrijf het nawoord: Hoe vond je het gaan? Wat heb je geleerd     

     van je studie? 
11.Maak tenslotte de bibliografie: Welke boeken (titel en schrijver) en  

     websites heb je gebruikt? (NB google/wikipedia zijn geen bronnen,  
     altijd de volledige websites vermelden dus bv:  

      http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruistocht). 

12.Zorg dat je studie een mooie voorkant heeft met een foto of plaatje  
     over het onderwerp en vermeld je naam en de datum. 

 
Dit is de indeling van je studie: 

 Voorwoord 
 Inhoudsopgave 

 Inleiding 
 Hoofdstuk 1 

 Hoofdstuk 2 
 Hoofdstuk 3  

 Hoofdstuk 4 
 Nawoord 

 Bibliografie 
Heel veel succes! 


