
Opdracht: Verslag over jouw idool in Microsoft Word 
Je gaat in Microsoft Word aan de slag met het maken van een werkstuk. In het 
document hieronder vind je de opdracht en ook een aantal linkjes naar instructievideo's 
op Youtube voor het gebruik van Word. Succes met deze opdracht!


Inhoud van jouw werkstuk 
Je gaat een werkstuk maken over jouw idool. Dat mag een muzikant zijn maar ook een acteur, 
schrijver, politicus of kunstenaar. Zolang jij er maar fan van bent en je er iets over kunt opzoeken 
op internet en diegene (eigen) sociale media heeft. 

Basisuitleg Word 
Als je nog nooit eerder met Word hebt gewerkt of je wilt je geheugen even opfrissen, bekijk dan 
onderstaande video: 

Lettergrootte en lettertype 
De grootte van het lettertype moet 11 punten zijn, je mag zelf een lettertype kiezen dat je bij jouw 
idool vindt passen. Dit moet wel leesbaar zijn. 

Onderdelen  
Jouw werkstuk moet de volgende onderdelen bevatten:

Elk hoofdstuk is ongeveer 300 woorden en maximaal 1 pagina, inclusief afbeeldingen. 

1.	 Jouw werkstuk begint met een voorblad met Naam, Klas, Docent, Titel en Afbeelding 
	 Maak er een aantrekkelijke voorpagina van waarop je meteen kunt zien waar jouw 	 	
	 werkstuk over gaat. 

https://www.youtube.com/watch?v=RWfcx8oHYAY


2.	 Inhoudsopgave.  
	 In de inhoudsopgave laat je zien welke hoofdstukken er in jouw werkstuk zitten en op 	 	
	 welke pagina je die kunt vinden. Je kunt de inhoudsopgave automatisch laten werken. 	 	
	 Bekijk daarvoor deze video:  

	 Om het extra duidelijk te maken zorg je ook dat jouw werkstuk paginanummers heeft. Ook 	
	 deze kun je automatisch voor je laten invullen. Kijk daarvoor deze video:




3.	  Hoofdstuk 1: Introductie Onderwerp, korte biografie over jouw idool. Hierin beschrijf je 	
	 wat jouw idool doet, waar diegene geboren is en waarom dit voor jou een belangrijk 	 	
	 persoon is. Misschien hebben jullie wel dingen gemeen? Wees zo uitgebreid mogelijk in 	   
	 jouw tekst en zorg dat er goede afbeeldingen bij staan. 

https://www.youtube.com/watch?v=vFxVyMPJpCs
https://www.youtube.com/watch?v=JLSfa8EqYvw


4. 	 Hoofdstuk 2: Jouw idool en sociale media  
	 Hoe presenteert jouw idool zichzelf op sociale media? Schrijf in dit hoofdstuk op hoe jouw 	
	 idool zich presenteert op sociale media. Beantwoord in dit hoofdstuk in elk geval de 	 	
	 volgende vragen: 
	 Op welke sociale media presenteert jouw idool zich allemaal? 
	 Wat voor soort foto’s plaatst jouw idool vooral? Worden deze foto’s bewerkt denk je? 
	 Past de manier waarop jouw idool zich presenteert bij zijn/haar imago of de muziek/kunst/	
	 films die diegene maakt?  
	 Wees zo uitgebreid mogelijk in jouw antwoorden en zorg dat er goede afbeeldingen bij 	 	
	 staan.  
 
	 Naast afbeeldingen plaats je in dit hoofdstuk ook een tabel. In de tabel staan de   	 	
	 verschillende sociale media accounts van jouw idool en het aantal volgers per account. 
	 Bekijk deze video om te zien hoe jij een tabel maakt in Microsoft Word:


5.	 Hoofdstuk 3: Hoe presenteer jij jezelf op sociale media? 
In dit hoofdstuk schrijf je op hoe jij jezelf op sociale media presenteert. Dit kan zijn op 	 	

	 Instagram of TikTok maar ook bijvoorbeeld op WhatsApp, Reddit of Tumblr. Alle media die 	
	 jij gebruikt om foto’s te delen en te communiceren zijn sociale media. Als je geen sociale 	
	 media gebruikt dan bedenk je hoe je dit zou doen als je ze zou gebruiken. 
	  
	 Beantwoord in dit hoofdstuk in elk geval de volgende vragen: 
	 Welke sociale media gebruik je? Wat voor soort foto’s of video’s plaats je hierop?

	 Laat je je hiervoor inspireren door jouw idolen of favoriete artiesten? Bewerk je jouw foto’s 	
	 voordat je ze online zet? Is jouw account privé? Met wie deel jij jouw foto’s? 
	 Wees zo uitgebreid mogelijk in jouw uitleg en plaats een foto van jouw sociale media.


6. 	 Hoofdstuk 4: Slot/Conclusie

	 Hierin schrijf je op wat je hebt geleerd van het maken van dit werkstuk. Wat heb je over 		
	 Word geleerd? Wat heb je over jouw idool geleerd? Wat vond je ervan om dit werkstuk te 	
	 maken?


https://www.youtube.com/watch?v=Lr26Urhz6wQ


Beoordeling Werkstuk Microsoft Word 

Uiteindelijk wordt jouw werkstuk natuurlijk beoordeeld en krijg je hiervoor een cijfer. De docent let 
op de volgende punten:


Naam:

Klas:

Thema: Microsoft Word 
Helemaal 
Oneens (2) Oneens (4) Neutraal (6) Eens 

(8)
Helemaal 
Eens (10)

PUNT
EN

1. Het werkstuk is op tijd ingeleverd

2. Het werkstuk is volledig
3. Er zijn lopende teksten gebruikt 
met hoofdletters en punten en elk 
hoofdstuk is ongeveer 300 woorden 
lang
4. Er zijn goede afbeeldingen 
toegevoegd op de juiste plek en 
netjes ingevoegd
5. Er is een paginanummering 
ingevoegd die klopt met de 
inhoudsopgave
6. Er is een tabel ingevoegd in 
hoofdstuk 2

7. Het voorblad is aantrekkelijk
8. Het werkstuk ziet er netjes en 
overzichtelijk uit
9. De lay-out van jouw werkstuk past 
bij jouw onderwerp

10. Er is goed zelfstandig gewerkt

CIJFER:


