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Onderdeel Functie 

Lay-out Zorg dat de verslagen er verzorgd uitzien.  
Doe het in een net mapje/evt. met nietje. 
Hanteer zakelijk taalgebruik, dus geen “ïk, jij of wij-vorm”. 
Let op taalfouten, gebruik de spellingscontrole, lees na en laat het 
nalezen. 
Niet teveel maar ook niet te weinig tekst op één bladzijde. Gebruik 
lettertype Arial of Verdana, in 11 of 12 pixels. 
Paginanummering in Word (invoegen, paginanummering)  
Voettekst in Word (invoegen, voettekst) links je voor en achternaam, 
midden naam van het verslag, rechts je paginanummering. 

Omslag ( bv. In word kiezen voor invoegen, voorblad) Laat de 
paginanummering na de omslag pas beginnen. Hierop staan de titel 
= naam van het experiment (groot), evt. illustratie en 
opdrachtnummer van de proef, de naam van de student, klas en de 
datum. Als er bij de proef is samengewerkt, moet ook de naam 
van de ander worden vermeld. 

Lijst (indien nodig) Lijst met verklarende afkortingen of termen van symbolen en 
woorden, indien nodig om het verslag te begrijpen. 

Inhoudsopgave De verschillende onderdelen van het verslag worden genoemd 
met de bijbehorende paginanummers. Genereer de inhoudsopgave 
automatisch in Word (Start, Kop 1). Pas plaatsen als je verslag af is 
(Verwijzingen, Inhoudsopgave). Zo mogelijk op 1 bladzijde. In de 
inhoudsopgave komen alleen de onderdelen die hierna beschreven 
zijn. Dus als eerste het nummer van de inleiding. Bijlagen worden ook 
in de inhoudsopgave genoemd. 

Inleiding 
 
 

Hier geef je beknopt weer: 
- Welke onderzoeksvraag heb je? 
- Beschrijf de hypothese (verwachting) die daarbij hoort. 
- wat de aanleiding is tot het experiment 
- wat voor soort proef je gaat uitvoeren 
- wat je met het uitvoeren van deze proef wilt bereiken (het 

doel). 

Theoretische 
achtergrond 

In dit gedeelte van het verslag komt kort de theoretische 
achtergrond van je proef aan bod. Behandel alleen die theorie die 
belangrijk is voor de proef die je gaat uitvoeren en verwijs (Word, 
verwijzingen, citaat invoegen, juiste bron kiezen) op een correcte 
manier naar de literatuur die je gebruikt, noteer die bij 
bronvermelding. (Word, verwijzingen, bronnen beheren, nieuw 
kiezen en daar je bron invoeren). 
Theoretisch kader kun je opbouwen a.h.v. vragen die je vervolgens 
beantwoordt uit je bronnen. 

Materialen en methoden Hier beschrijf je gedetailleerd hoe je de proef hebt uitgevoerd: 
apparaten/opstelling, materialen, stoffen/chemicaliën, eventueel 
inclusief tekening van de opstelling. Doe dit zo dat een andere 
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analist op basis van je beschrijving de proef zou kunnen herhalen. 
Opdrachten: Noem hier de verschillende producten die te maken 
hebben met de uitvoering van de proef, als sub kopjes. 

Resultaten Hier geef je een systematische opsomming van de 
waarnemingen/metingen en beschrijf je de manier waarop de 
resultaten verwerkt zijn.  
Als je de meetresultaten nog moet bewerken om een bepaalde 
grootheid uit te rekenen, dan doe je dat hier.  
Gebruik grafieken en tabellen en licht deze toe. Je hoeft niet alle 
meetwaarden op te geven, als het er veel zijn kun je ze in een bijlage 
bijvoegen. 

Conclusie bij een echt onderzoek kun je meestal conclusies trekken. Motiveer 
deze duidelijk. (Indien je een verslag hebt geschreven dat zich niet 
leent voor een echte conclusie, dan moet je wel zorgen voor een 
goede afronding van het verslag, zie discussie/reflectie)  Ook kun je 
hier aangeven dat je andere meetwaarden had verwacht en 
waarom. Je kunt ook aanbevelingen doen voor vervolgonderzoek. 
 

Beoordelingsformulier + 
evt. uitslagformulier 

Zie formulier van de docent (als die er is!) 

Bronvermelding Genereer de bronvermelding in Word (Word, verwijzingen, bronnen 
beheren, nieuw om bronnen te maken). 
Auteur(s), titel, druk, uitgever, plaats en jaar van uitgave.  
Bij gebruik van internet sites, ook datum van raadplegen vermelden. 

Bijlagen Genummerd, laat de paginanummering gewoon doorlopen. 
Let op dat je in de tekst verwijst naar de bijlagen. 
 
 


