
BronnenBronnen



Wat zijn bronnen?Wat zijn bronnen?

•• Wat zijn het ?Wat zijn het ?

•• Kun je voorbeelden geven?Kun je voorbeelden geven?

Informatie die je kunt opzoeken in Informatie die je kunt opzoeken in 

kranten, boeken, tijdschriften en op het kranten, boeken, tijdschriften en op het 

internet. Bijvoorbeeld om een werkstuk te internet. Bijvoorbeeld om een werkstuk te 

maken. maken. 



Nog meer bronnen?Nog meer bronnen?

•• Ook wanneer je iets van een vriend hoort Ook wanneer je iets van een vriend hoort 

en iets ziet over jouw onderwerp op tv en iets ziet over jouw onderwerp op tv 

dan zijn dat bronnen.dan zijn dat bronnen.



Maakt het uit welke bron je Maakt het uit welke bron je 

gebruikt?gebruikt?

Welke bron lijkt je het beste en waarom?Welke bron lijkt je het beste en waarom?



BelangrijkBelangrijk!!

•• Het is belangrijk om te kijken of je Het is belangrijk om te kijken of je 

bronnen betrouwbaar zijn, dus of ze van bronnen betrouwbaar zijn, dus of ze van 

goede kwaliteit zijn. goede kwaliteit zijn. 

•• Hoe kun je dat beoordelen ?Hoe kun je dat beoordelen ?



Zo beoordeel je bronnenZo beoordeel je bronnen

•• Je kunt een bron beoordelen door jezelf Je kunt een bron beoordelen door jezelf 

de volgende vragen te stellen: de volgende vragen te stellen: 

•• Waar komt de informatie vandaan?Waar komt de informatie vandaan?

•• Kun je zien wat het doel van de informatie Kun je zien wat het doel van de informatie 

is? is? 



Nog meer vragen…Nog meer vragen…

•• Is de informatie verouderd of niet?Is de informatie verouderd of niet?

•• Is de informatie compleet?Is de informatie compleet?

•• …. (eigen vraag?) …. (eigen vraag?) 



Bronvermelding is belangrijk!Bronvermelding is belangrijk!

•• Het is belangrijk om aan te geven waar je de informatie Het is belangrijk om aan te geven waar je de informatie 
vandaan haalt.vandaan haalt.

•• Wat is het belang daarvan?Wat is het belang daarvan?

•• Bij een juiste bronvermelding kan de lezer terugvinden Bij een juiste bronvermelding kan de lezer terugvinden 
waar de informatie vandaan komt.waar de informatie vandaan komt.

•• Het maakt uit of je informatie zelf hebt bedacht of van Het maakt uit of je informatie zelf hebt bedacht of van 
iemand ander hebt geleend. iemand ander hebt geleend. 

•• Lenen mag, maar dan moet je er wel bij schrijven van Lenen mag, maar dan moet je er wel bij schrijven van 
wie je het geleend hebt wie je het geleend hebt 



BronvermeldingBronvermelding

•• Er zijn regels hoe je bronnen opschrijftEr zijn regels hoe je bronnen opschrijft

•• Hoe dat bron vermelden moet krijg je later Hoe dat bron vermelden moet krijg je later 

te horen.te horen.



VoorbeeldVoorbeeld

In zijn In zijn SpykerSpyker verlaat de Duitse Formule 1verlaat de Duitse Formule 1--
coureur coureur AdrianAdrian SutilSutil de pitsstraat tijdens de de pitsstraat tijdens de 
Belgische Grand Belgische Grand PrixPrix vorige maand. vorige maand. (Foto AP) (Foto AP) 

Door onze redacteur Marc Door onze redacteur Marc SernéSerné

ZeewoldeZeewolde, 1 okt. De verkoop van het F1, 1 okt. De verkoop van het F1--team van team van 
SpykerSpyker is bijna een feit. De aandeelhouders van is bijna een feit. De aandeelhouders van 
de sportwagenfabrikant hadden weinig keus.de sportwagenfabrikant hadden weinig keus.


