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Standaard indeling voor een verslag bii NLT. Biologe. Natuurkunde. Scheikunde en Wiskunde: 

 

De onderstaande punten kunnen in een verslag voorkomen. 

Schrijf het verslag niet in de IK, WE, WIJ, enz. vorm. 

Makkelijke zinnen daarbij zijn: 

 Uit het onderzoek blijkt …. 

 In het onderzoek wordt uitgegaan van de volgende theorieën: 

 Schrijf in opdrachtvorm. 

 Tijdens de meting …. 

 

1. Gegevens: 

 

Naam onderzoekers. 

Plaats en tijd waarop onderzoek is uitgevoerd. 

Eventueel het nummer van het practicum of onderzoek. 

 

2. Titel: 

 

Verzin een passende naam voor het onderzoek. 

 

3. Inleiding: 

 

Geef kort aan: 

 Wat het onderwerp is. 

 Wat je gaat onderzoeken. 

 Waarom je het wilt onderzoeken. 

 

 4. De onderzoeksvraag: 

 

Een goede onderzoeksvraag begint met: 

    Hoe, wat, waarom, welk, waar of wanneer. 

 

In een onderzoek zoek je vaak verklaringen waarom er iets gebeurt. 

Wanneer je tijdens het onderzoek metingen verricht is er vaak een wiskundig verband. 

(Evenredig, omgekeerd evenredig, Lineair, kwadratisch, exponentieel, wortel enz.) 

 

Bij veel onderzoeken kan je een onderzoeksvraag maken die begint met: 

   Wat is het verband tussen ..... en ..... bij / als ……. 

 

Zorg er voor dat de onderzoeksvraag eenduidig is. Dat wil zeggen dat als iemand ander de vraag leest deze 

het onderzoek op dezelfde manier uitvoert en bijvoorbeeld een brommer pakt in plaats van een fiets of over 

zand rijdt i.p.v. de snelweg enz. 

 

5. Hypothese 

 

Wat verwacht je dat er uit het onderzoek komt. Het voorlopige antwoord op je onderzoeksvraag. (Het is 

een verwachting dus het hoeft niet te kloppen) 

 

Uit het onderzoek wordt verwacht dat …….. 

Herhaal de vraag in het antwoord. Het verband is ….. omdat…… 
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6. Theorie: 

 

Omschrijf wat bekend is over het onderwerp  

 Eigenschappen 

 Grootheden en eenheden 

 Formules 

 Welk soort verband de grootheden hebben. 

Dit vind je o.a. terug in je boek of uit ervaring 

 

7. Werkwijze: 

 

Begint met plaatje van de proefopstelling 

Een opsomming van het materiaal (nauwkeurigheid meters) 

De stappen die ondernomen worden met het practicum. 

 Stapgrote van meting om de … sec of om de .. meter enz. 

 Hoe ze verwerkt worden (tabel)  

 Hoe vaak de meting wordt herhaald (voor nauwkeurigheid, gemiddelde) 

 Wat wil je waarnemen? 

 

8. Resultaten: 

 

Afhankelijk van het soort onderzoek kan deze bestaan uit meetwaarde en/of waarnemingen. 

Meetwaarde waarnemingen 

 Een tabel met grootheden, eenheden en 

metingen. 

 Elke soort berekening minstens een keer 

uitgeschreven 

 De berekende en gemiddelde waarde. 

 De grafiek (Denk aan de 7 regels) 

 

Wat heb je waargenomen tijdens het 

onderzoek (geen metingen). 

Waarnemingen zijn veranderingen de 

opgemerkt worden met je zintuigen. 

(Geur, kleur, vorm enz.) 

 

9. Conclusie 

 

Antwoord op de onderzoeksvraag op basis van de resultaten  

(Dit kan in de vorm van een formule zijn afgeleid is uit de grafiek) 

Uitspraken over juistheid/onjuistheid van jouw hypothese. 

De verklaring wordt gegeven bij de discussie 

 

10. Discussie: 

 

Je geeft hier een korte nabeschouwing van je werk.  

Je moet je conclusies vergelijken met de theorie. 

Op- of aanmerkingen geven op jouw manier van werken. 

Suggesties voor verbeteringen of verder onderzoek. Eventueel een fouten analyse  

(bijv.welke meet onnauwkeurigheden spelen een cruciale rol en in hoeverre?) 

Eventueel: mogelijke toepassingen van je resultaten. 

 

11. Bronnen: 

Geef aan welke bronnen er gebruikt zijn: 

Boek: Nask overal 5de editie H 1.4 Experimenteren en onderzoeken 

Internet: www.wikiwijs.nl/.... 

http://www.wikiwijs.nl/
http://www.google.nl/imgres?q=theorie+physics+cartoon&hl=nl&biw=1455&bih=732&tbm=isch&tbnid=pxedMyPu4cv5AM:&imgrefurl=http://blog.macmanltd.com/2011/07/13/cartoon-laws-of-physics/&docid=71IbBdpKlQS6GM&imgurl=http://blog.macmanltd.com/wp-content/uploads/2011/07/51.jpg&w=1024&h=768&ei=dHoyUMzqKOSo0QXv84DoDA&zoom=1&iact=hc&vpx=177&vpy=282&dur=8519&hovh=194&hovw=259&tx=152.0909423828125&ty=106.18185424804687&sig=117552398004509579713&page=1&tbnh=124&tbnw=176&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:9,s:0,i:98
http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=991&bih=719&tbm=isch&tbnid=vjruTV1iZ75rqM:&imgrefurl=http://www.betavak.nl/biologie/bladsteel.htm&docid=64OH-HzKWWdI1M&imgurl=http://www.betavak.nl/biologie/bladsteel.jpg&w=300&h=264&ei=TYydUoLVOtTu0gXRkYH4Bg&zoom=1&ved=1t:3588,r:15,s:0,i:126&iact=rc&page=1&tbnh=186&tbnw=200&start=0&ndsp=18&tx=109&ty=115
http://www.google.nl/imgres?q=experiment+cartoon&hl=nl&biw=1455&bih=732&tbm=isch&tbnid=OTFv6tPINEKwUM:&imgrefurl=http://www.clipartof.com/interior_wall_decor/details/Cartoon-Boy-On-Fire-During-A-Science-Experiment-Poster-Art-Print-1046802&docid=deOUS8BQFEc0vM&imgurl=http://images.clipartof.com/small/1046802-Cartoon-Boy-On-Fire-During-A-Science-Experiment-Poster-Art-Print.jpg&w=450&h=336&ei=43oyUL6OE8m80QWsyIHoDA&zoom=1&iact=hc&vpx=927&vpy=89&dur=4921&hovh=194&hovw=260&tx=120.2728271484375&ty=100.09092712402344&sig=117552398004509579713&page=1&tbnh=114&tbnw=152&start=0&ndsp=38&ved=1t:429,r:16,s:0,i:119
http://www.google.nl/imgres?q=theorie+physics+cartoon&hl=nl&biw=1455&bih=732&tbm=isch&tbnid=pxedMyPu4cv5AM:&imgrefurl=http://blog.macmanltd.com/2011/07/13/cartoon-laws-of-physics/&docid=71IbBdpKlQS6GM&imgurl=http://blog.macmanltd.com/wp-content/uploads/2011/07/51.jpg&w=1024&h=768&ei=dHoyUMzqKOSo0QXv84DoDA&zoom=1&iact=hc&vpx=177&vpy=282&dur=8519&hovh=194&hovw=259&tx=152.0909423828125&ty=106.18185424804687&sig=117552398004509579713&page=1&tbnh=124&tbnw=176&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:9,s:0,i:98
http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=991&bih=719&tbm=isch&tbnid=vjruTV1iZ75rqM:&imgrefurl=http://www.betavak.nl/biologie/bladsteel.htm&docid=64OH-HzKWWdI1M&imgurl=http://www.betavak.nl/biologie/bladsteel.jpg&w=300&h=264&ei=TYydUoLVOtTu0gXRkYH4Bg&zoom=1&ved=1t:3588,r:15,s:0,i:126&iact=rc&page=1&tbnh=186&tbnw=200&start=0&ndsp=18&tx=109&ty=115
http://www.google.nl/imgres?q=experiment+cartoon&hl=nl&biw=1455&bih=732&tbm=isch&tbnid=OTFv6tPINEKwUM:&imgrefurl=http://www.clipartof.com/interior_wall_decor/details/Cartoon-Boy-On-Fire-During-A-Science-Experiment-Poster-Art-Print-1046802&docid=deOUS8BQFEc0vM&imgurl=http://images.clipartof.com/small/1046802-Cartoon-Boy-On-Fire-During-A-Science-Experiment-Poster-Art-Print.jpg&w=450&h=336&ei=43oyUL6OE8m80QWsyIHoDA&zoom=1&iact=hc&vpx=927&vpy=89&dur=4921&hovh=194&hovw=260&tx=120.2728271484375&ty=100.09092712402344&sig=117552398004509579713&page=1&tbnh=114&tbnw=152&start=0&ndsp=38&ved=1t:429,r:16,s:0,i:119
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Algemeen: 
 
Gebruik geen telegram stijl, maar gewone vol zinnen. 
Laat onbelangrijke informatie achterwege. (bv. : ik stootte een potje om en deed het proefje 
daarom opnieuw) 
Geen routinehandelingen vermelden. (bv. :het scherpstellen van de microscoop of het 
aflezen van een oscilloscoop ) 

 
Het uiterlijk: 

 
Type of schrijf duidelijk. 
De indeling van de bladzijden: 
Alinea 
Kantlijn 
Kopjes 
Eventueel nummering bladzijden 
Geef de onderdelen duidelijk aan. 
Houdt je aan de bovenstaande volgorde. 
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Standaard indeling vooreen werkplan bij NLT. Biologie. Natuurkunde. Scheikunde en 
Wiskunde: 
 
Voordat je aan een praktische opdracht begint moetje vaak eerst een plan van aanpak maken. 
Dit kan de volgende 
onderdelen bevatten: 
 
1. Gegevens (naam enz.) 
 
2. (Voorlopige) onderzoeksvraag of werkvraag  
 
3. Korte hypothese 
 
4. Werkwijze met tijdsplanning en eventuele taakverdeling. 

De werkwijze moet z6 nauwkeurig zijn dat een andere (deskundige) leerling het onderzoek 
precies hetzelfde zou kunnen doen. Bedenk dus goed: 

 Hoe ziet je opstelling er uit? 

 Welke grootheden ga je meten? I Welke waarnemingen ga je verrichten? 

 Hoe ga je dat precies doen? Wat verander jij en wat verandert daardoor? 

 Wat houd je constant? 

 Welke meetinstrumenten I materialen heb je nodig? 
 Ga na of er veiligheidsrisico's zijn en hoe je die zou kunnen beperken 

 
5. Bedenk hoe je resultaten kunnen leiden tot een antwoord op de onderzoeksvraag. 
 

Dit kan vaak goed met de "als...dan... redenering" b.v.: ... 
Als de tijd tussen het tijdstip van toevoegen van stof A aan stof B en het tijdstip van 
verkleuring toeneemt, dan verloopt de afbraak van stof B langzamer. 
Of: Als de grootheid .......................... grafisch wordt uitgezet tegen de grootheid
............ waarbij de grafiek 
(deels) op een parabool lijkt dan is er waarschijnlijk sprake van een kwadratisch verband. 
Bij een werkplan is alleen de inhoud van belang en niet zoals bij een verslag ook de vorm 
(indeling, taalgebruik, enz.). 

Probleemstelling en discussie zijn niet nodig. 
Tijdens het onderzoek kan blijken dat je werkplan op bepaalde punten te kort schiet. 
Breng dan eerst verbeteringen aan voordat je verder gaat met je onderzoek. Geef na 
afloop in je verslag aan hoe en waarom je tijdens het onderzoek je werkwijze hebt 
bijgesteld. 
 
 


