
   
 

Bijlagen 
Bijlage 1 
 
https://leerweetjes.wordpress.com/voortgezet-onderwijs/studievaardigheden/woordweb-maken/ 

Na bestudering en bespreking van de lesstof gaan leerlingen aan de slag met stellingen. 
Docent heeft begeleidende taak. 

1. Leerlingen kiezen een stelling waar zij achter staan.  
2. Op basis hiervan worden groepen gevormd van maximaal 4 leerlingen.  
3. Digitale bronnen beschikbaar stellen aan de groepen.  
4. Groepen bestuderen de bronnen en gaan met elkaar in dialoog over de stelling.  
5. Groepen maken een woordweb. 
6. Groepen bespreken vervolgens aan de hand van de vraag ”Sta ik nog steeds achter 

de gekozen stelling?” de uitkomst en de conclusie. 
7. Groepen presenteren het proces en de uitkomst.   

 

Klassikaal bespreken van de uitkomst en het proces in relatie tot het moreel dilemma. Geef 
aandacht aan de eerste mening van de leerlingen en de meningen na bespreking van de 
presentaties. 

 

Stellingen/casussen: 

1. Schadevrije jaren tellen ook mee bij bepaling van de hoogte van de fietsverzekeringspremie. 
2. Elektrische fietsen zijn duur, hierdoor zijn bezitters daarvan voorzichtiger in het verkeer. 
3. Mensen die elektrische fietsen die opvoeren moeten hoge bekeuringen krijgen. 
4. laat leerlingen zelf een stelling/casus bedenken (mogelijk hebben ze ervaring). 

  

https://leerweetjes.wordpress.com/voortgezet-onderwijs/studievaardigheden/woordweb-maken/


   
 

Bijlage 2 

 

Woordweb 

Wat is een woordweb? 

Een woordweb is een schema waarin begrippen geordend zijn die samenhangen met een centraal begrip. 
Het centrale begrip staat in het midden van het web, de andere begrippen zijn eromheen gegroepeerd. 

Een woordweb wordt ook wel eens woordspin of woordveld genoemd. 

Waarom een woordweb maken? 

Een woordweb is een handig en creatief hulpmiddel dat kan worden ingezet bij het maken van huiswerk. 

Het kan worden gebruikt om de voorkennis te activeren. (wat weet je al van een bepaald onderwerp). 
Door het maken van een woordweb word je je ook bewust van de samenhang tussen begrippen. 

Een woordweb kan o.a. gebruikt worden om: 

• Een werkstuk te maken 
• Een samenvatting te maken 
• Een presentatie voor te bereiden 
• Een tekst over een bepaald onderwerp te schrijven 
• Te brainstormen over een bepaald onderwerp/probleem/vraagstuk 
• Onderlinge relaties duidelijk te maken (verbanden) 

Hoe maak je een woordweb? 

Om een woordweb te maken heb je nodig: een vel papier (A4 of groter), een potlood en of een pen. 

1. In het midden teken je bijvoorbeeld een ovaal, rechthoek of een wolk. Hierin schrijf je het 
hoofdonderwerp. 

2. Om de ovaal, rechthoek of wolk komen kleinere ovalen of rechthoeken. Met een lijn maak je deze 
aan het figuur in het midden vast. In deze kleine figuren komen woorden die te maken hebben 
met het hoofdonderwerp. 

3.   
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