
Verslaglegging 
Het verslag bestaat uit de volgende opmaak; 

1. Titelpagina (naam, klas, datum en de naam van de docent) 
2. Inhoudsopgave 
3. Onderzoeksvraag 

Een onderzoeksvraag is niet te open waardoor je meerdere antwoorden kunt vinden 
maar niet zo gesloten zodat je niks meer kunt onderzoeken. 

4. Werkplan - materialenlijst  
Hierin staan alle materialen die je nodig hebt. 

5. Werkplan - Opstelling  
Hier plaats je een foto of tekening van de opstelling die je hebt gemaakt. Zorg ervoor dat 
alle materialen die je gebruikt in deze foto of tekening staan. Je maakt dus maar één foto 
of tekening. 

6. Werkplan - Grootheden en Formules  
Noteer hier alle grootheden die je gaat meten en alle formules die je gebruikt. 

7. Werkplan - Stappenplan 
Noteer hier de stappen die worden genomen bij het uitvoeren van de proef zodat iemand 
anders deze kan nadoen. 

8. Meetresultaten en Berekeningen 
Noteer hier alle metingen die je hebt gedaan en alle berekeningen die je doet. 

9. Conclusie 
Beantwoord je onderzoeksvraag. Schrijf hier niet opnieuw al je berekeningen op. 

10.Reflectie 
Schrijf hier op wat goed en minder goed is gegaan bij je practicum. Dit kan vanalles zijn, 
een practicum loopt namelijk zelden zoals gepland. 

 
 
Denk bij het verslag aan; 
❏ Correct taalgebruik 
❏ Pagina nummers 
❏ Laat metingen en berekeningen duidelijk zien. 
❏ Gebruik formules en eenheden. 
❏ Zet geen metingen of berekeningen zelf in stap 4 t/m 7. Men moet dit practicum opnieuw 

kunnen doen aan de hand van je werkplan, zonder dat ze jouw resultaten en 
berekeningen zien. 

❏ Gebruik tabellen en grafieken waar het mogelijk is 
  



Nakijkvel 
Naam: 
 
Omschrijving Max Punten 
Titelpagina (met namen, klas, datum en naam van de docent) 2  
Inhoudsopgave 2  
Onderzoeksvraag 2  
Werkplan - materialenlijst 2  
Werkplan- opstelling 2  
Werkplan - Grootheden en formules 2  
Werkplan - stappenplan 2  
Meetresultaten en berekeningen 5  
Conclusie 4  
Reflectie 2  
Correct taalgebruik 1  
Paginanummers 1  
Werkplan bevat geen metingen en berekeningen 1  
Gebruik van tabellen en grafieken waar mogelijk 2  
Total 30  

 

 
Punte

n 
Cijfer 

17 6,1 
18 6,4 
19 6,7 
20 7,0 
21 7,3 
22 7,6 
23 7,9 
24 8,2 
25 8,5 
26 8,8 
27 9,1 
28 9,4 
29 9,7 
30 10 

 
 


