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Inleiding 
 
Dit blok ben jij de baas! Wat heb jij altijd al willen weten, maken en/of onderzoeken? Maak een plan 
en ga aan de slag! 
 
Of…. 
 
Wil jij de opdracht afmaken waar je dit blok aan bent begonnen? Dan mag je ook verder werken. Je 
kunt dit boekje gebruiken om je opdracht af te ronden. 
 
Eindproducten 
 
Je plan kent twee onderdelen. Het eerste onderdeel is gericht op de theorie. Wat wil jij leren? Hoe 
draag je wat je geleerd hebt over op je klasgenoten? Het tweede onderdeel richt zich op het maken 
van een eindproduct. Wat wil jij maken? 
 
Wat moet je aan het einde van dit blok kennen en kunnen? 
 

- Een plan maken. 
- Doelgericht werken. 
- Zelfstandig leren. 
- Informatie zoeken en verwerken. 
- Reflecteren.  
- Leren presenteren. 

 
Natuurlijk hangt het ook af van de theorie en het eindproduct wat je leert.  
 
Tijd 
 
Deze opdracht beslaat ongeveer 8 uur. Hiervan richt je minimaal 2 uur op de theorie en zes uur op het 
eindproduct. Hier houd je in je planning rekening mee. 
 
Kerndoelen SLO:  
 
Nederlandse taal: 1, 2, 3, 4, 8, 9 en 12. 
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 34, 35, 37 en 38. 
Kunstzinnige oriëntatie: 54 en 55. 

 

Stap 1:  

Bedenk een onderwerp.  
Voor het kiezen van een onderwerp zijn er vier regels:  

- Ik kan veel nieuwe dingen leren over dit onderwerp.  
- Het onderwerp is ‘klein genoeg’ en niet ‘te beperkt’.  
- Ik zal veel informatie over dit onderwerp kunnen vinden. 
- Dit onderwerp is geschikt voor iemand van mijn leeftijd.  

 
Bekijk dit filmpje voor je een onderwerp kiest: http://www.mijneigenproject.nl/kiezen.html.  
 
Heb je nog geen idee? Kijk op deze site voor inspiratie: https://spreekbeurten.info/onderwerp-
vinden.html.  

http://www.mijneigenproject.nl/kiezen.html
https://spreekbeurten.info/onderwerp-vinden.html
https://spreekbeurten.info/onderwerp-vinden.html
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Overleg met de toptalentleerkracht of je onderwerp aan de regels voldoet. Zo ja, dan kun je de 
volgende zin aanvullen. 
Ik wil/ wij willen dit blok doen over …………………………………………………………………………………………………… 
 
Stap 2:  
 
Maak het onderwerp specifiek door te bedenken welke theorie je wilt leren en hoe je dit gaat 
overdragen aan je klasgenoten en ouder(s)/verzorger(s). Gebruik het vragenmachientje. 
 

 
Hoofdvraag: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Deelvragen: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ik maak een …………………………………………………………………………………….. om deze theorie te presenteren. 
Vul vervolgens de eis bij ‘theorie’ in. Wanneer vind jij je een beginner, gevorderde of expert? Daag 
jezelf uit en leg de lat hoog! 
 
Stap 3: 
 
Bedenk welk eindproduct je wilt maken.  
Ik wil ………………………………………………………………………………………………………… als eindproduct maken.  
Vul vervolgens de eis bij ‘eindproduct’ in. Wanneer vind jij je een beginner, gevorderde of expert? Daag 
jezelf uit en leg de lat hoog! 

 

Voorbeeldproducten • Enquête 
• Onderzoeksverslag 
• Vragenlijst om 
informatie te  
verzamelen 
• Een grafische 
voorstelling 
• Verslag 
• Grafiek 

• Debat 
• Verslag 
• Evaluatie 
• Beoordeling 
• Conclusie 
• Overtuigende speech 
• Betoog 
• Lijst met criteria 
• Advies 

• Film 
• Verhaal 
• Toneelstuk 
• Project 
• Plan 
• Nieuw spel 
• Lied of compositie 
• Kunstwerk 
• Boek of tijdschrift 
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• Spreadsheet 
• Checklist 
• Kaart 
• Documentaire 
• ………………………….. 
 

• Toespraak 
• …………………………… 
 

• Creatief essay 
• Spel 
• Maquette 
• ……………………….. 
 

 

(ontleend aan: https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2015/10/POVO-alle-aspecten-

Denkvaardigheden-van-eenvoudig-naar-complex-A3.pdf)  

 

Stap 4:  

Vul je planning in.  
 
Stap 5:  
 

- Werk eerst de theorie uit.  
- Werk daarna je eindproduct uit.  
- Stuur je presentatie naar je juf of meester uiterlijk op 3 april a.s. 

 

Planning:    

Week   Wat ga ik doen?    

Week 1      

   

   

   

   

 

 

 

 

   

Week 2      

 

 

 

 

   

   

   

Week 3      
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Beoordeling presentatie MB-BB 

 

  

 

Beoordelingscriteria Beginner (2) Gevorderde (4) Expert (6)Expert (6)  Score     

Zelfstandig werken Je begint aan de 

opdracht en maakt de 

opdracht af. 

Je hebt de opdracht af 

binnen afgesproken 

tijd. Vraagt om hulp als 

het nodig is. 

Je hebt de opdracht af 

binnen de afgesproken 

tijd, vraagt om hulp als 

het nodig is en werkt 

volgens planning. 

   

Inhoud presentatie De presentatie laat 
zien wat je hebt 
geleerd.  
 

De presentatie laat zien 
wat je geleerd hebt en 
kent diepgang. 

De presentatie laat zien 
wat je geleerd hebt, 
kent diepgang en bevat 
creatieve/originele 
elementen. 

  

Theorie 

(Zelf eisen invullen) 

 

 

 

 

 

     

Eindproduct 

(Zelf eisen invullen) 

           


