Verslaggeving
Inleiding
Het schriftelijk vastleggen van bevindingen is een essentieel onderdeel van experimenteel
onderzoek. Hierdoor gaat het verrichte werk niet verloren en kunnen de beschikbaar gekomen
gegevens verder worden uitgewerkt door de experimentator. Ook wordt het werk zo toegankelijk gemaakt voor anderen en wordt de mogelijkheid geboden de resultaten te reproduceren.
Bij een experiment zijn twee manieren van rapporteren te onderscheiden: journaliseren en
verslaggeven, beide met hun eigen vorm en doel.
In dit hoofdstuk zal eerst kort ingegaan worden op de verschillen tussen de beide soorten
rapportage. Vervolgens zal in de tweede paragraaf het verslag in detail worden besproken.
Daarna wordt ingegaan op het maken van een bouwplan. In bijlage 1 is een voorbeeld verslag
te zien. In bijlage 2 is een stappenplan opgenomen voor het bouwplan van een verslag.

Rapporteren: verschillende doelen en vormen
Journaliseren
De rapportage van een experimenteel onderzoek gebeurt in eerste instantie in een
laboratorium-journaal. Dit is een gestructureerd dagboek dat tijdens het experiment wordt
bijgehouden en vooral bedoeld is voor degene die het experiment uitvoert. Het journaal wordt
dan ook tijdens elk experiment bijgehouden en beschrijft zowel geslaagde als minder
geslaagde (onderdelen van) experimenten.
Het journaal heeft drie belangrijke functies:




Vastleggen van de voorbereiding en planning van het experiment, inclusief gegevens
die tijdens het experiment nodig zijn.
Het direct, compleet en overzichtelijk vastleggen van de verkregen gegevens tijdens
de uitvoering van het experiment.
Vastleggen van eventuele (tussentijdse) conclusies.

Omstandigheden, condities en verkregen resultaten worden vastgelegd om ze later verder uit
te kunnen werken. Ook kan er in een later stadium op teruggevallen worden en wordt het
mogelijk het experiment te reproduceren.
De journalisering volgt de gedachtegang van de experimentator tijdens de uitvoering van het
experiment en is daarom chronologisch. Zo worden ook ondervonden problemen en de wijze
waarop deze zijn aangepakt in het journaal vastgelegd.
In de loop van het practicum zul je je eigen stijl van journaliseren ontwikkelen, die zowel
voor jezelf duidelijk moet zijn als voor anderen, zoals de practicumassistent. Als voorbeeld,
en als mogelijke uitgangspositie bij het ontwikkelen van je eigen structuur, wordt in de
volgende paragraaf een standaard journaalstructuur gegeven en besproken.
Het is belangrijk een goede stijl te ontwikkelen aangezien het journaliseren tijdens de
afsluitende opdracht van je bachelor (en je master) zeker van essentieel belang zal blijken.

Verslaggeving
Als verdere rapportage kan op basis van het journaal een verslag geschreven worden. Het
verslag is veel meer dan het journaal gericht op andere personen dan de experimentator, en
heeft onder meer de onderstaande functies.

1. Structurering van het experimentele werk. Bij het schrijven van een verslag kan je je
beperken tot de zaken die achteraf van het grootste belang zijn gebleken. De structurering
zal dan ook eerder thematisch dan chronologisch zijn.
2. Verantwoording van het experimentele werk en controle mogelijk maken. Wetenschap en
technologie kunnen niet bestaan zonder openbaarheid en verifieerbaarheid.
3. Beoordeling mogelijk maken. Dit is niet alleen van belang tijdens de studie, maar ook in
de beroepsuitoefening. Een artikel wordt bijvoorbeeld pas in een vaktijdschrift
gepubliceerd na een positieve beoordeling door (meestal twee) vakgenoten; publicatie
betekent dan ook een positief waardeoordeel over het werk. Verslagen kunnen
doorslaggevend zijn bij de beoordeling van subsidiëring of verdere voortzetting van een
onderzoeksproject.
4. Communicatie over het experimentele werk. Een essentiële voorwaarde hiervoor is dat het
verslag gelezen wordt. Voor de leesbaarheid is het van belang dat de inhoud de lezer
boeit, bijvoorbeeld doordat iets nieuws besproken wordt. Ook onmisbaar voor de
leesbaarheid zijn een duidelijke structuur en een verzorgde presentatie.
Niet van ieder experiment zal een verslag gemaakt worden, net zoals niet ieder experiment uit
een groter onderzoek in het eindverslag terecht zal komen. Ook hier is het onderzoek aan het
eind van de bachelor (en master) fase een typisch voorbeeld, waarbij je verslag zal gaan over
de belangrijkste zaken uit het onderzoek en gebaseerd zal zijn op het journaal. Het leren
selecteren van de relevante gegevens is dan ook een bijkomend doel van het verslaggeven
tijdens het eerstejaars practicum.
Bij het schrijven van een verslag is het van groot belang van tevoren te bedenken voor wie de
rapportage bedoeld is. Afhankelijk van de doelgroep wordt er besloten welke theorie
opgenomen moet worden en op welk deel van het proces en de resultaten de nadruk gelegd
moet worden. Vaak gaat dit ook in overleg met anderen. Voor het (eerstejaars) practicum
moet het verslag gericht zijn op een medestudent met een gelijke achtergrond. De specifieke
voorkennis die de experimentator heeft met betrekking tot de proef mag niet verondersteld
worden. Het overleg over de inhoud en vorm vindt plaats met de practicumassistent.
Het journaal is een directe weergave van het experiment en dus niet zozeer op een doelgroep
gericht. Het belangrijkst is dat het duidelijk en gestructureerd is, voorzien van de nodige
details, zodat je zelf in staat bent om het experiment op dezelfde wijze te herhalen of er een
verslag van kan maken.

Het verslag
Algemene voorwaarden
Zoals gezegd wordt een verslag pas achteraf geschreven. Je hebt dan een goed inzicht in de
vraag welke zaken van groot en welke van minder groot belang zijn. Een verslag zal dus (in
tegenstelling tot het journaal) een onderzoek niet volledig op de voet volgen en niet
chronologisch zijn. Je kunt selectief zijn en zaken anders rangschikken als dat tot de
duidelijkheid bijdraagt. Een mislukte meetreeks die opnieuw is uitgevoerd en verder geen
invloed op het experiment heeft gehad zal in een verslag dus bijvoorbeeld nooit behandeld
worden.
Voor de inhoud die je selecteert uit je journaal en de structuur die je in je verslag aan de
inhoud geeft, is geen algemeen geldende norm te geven. De keuze die je hiervoor maakt,
hangt samen met het antwoord op de volgende vragen:

-

Waarover schrijf ik (aard van het experiment)?
Waarom schrijf ik erover (functie(s) van het verslag)?
Voor wie schrijf ik (wat verwachten - of eisen - de lezers)?
Wat zijn de beperkende voorwaarden (o.a. beschikbare tijd, maximale omvang)?

Voor verslagen over eerstejaars practica liggen de antwoorden op deze vragen redelijk vast.
Alle opdrachten zijn van onderzoekende aard, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een ontwerp-,
probleem- of evaluatiegerichte opzet. De functie van het verslag is feitelijk het rapporteren
aan de practicumassistent over het uitgevoerde experiment en het oefenen met verslaggeving.
De omvang van de verslagen tijdens het eerstejaars practicum zal beperkt zijn, maximaal een
stuk of tien pagina’s. Voor dergelijke, onderzoekende opdrachten kan een algemeen
structuurschema geformuleerd worden als onderstaand:
-

Wat wordt er precies onderzocht? Waarom?
Volgens welke methode, op welke wijze?
Met welke resultaten?
Wat zijn de conclusies?

Steehouder1 e.a. noemen deze vragenvolgorde de onderzoeksstructuur. Wetenschappelijke
verslagen zijn altijd in grote lijnen opgebouwd volgens de onderzoeksstructuur, met variaties
op basis van het specifieke experiment. In de bijlage staat een voorbeeldverslag van een
natuurkundig experiment.
Nu volgen eerst een aantal algemene aanwijzingen en suggesties voor de aanpak bij het
schrijven van een verslag, en daarna een standaard verslagstructuur die als voorbeeld of
uitgangspunt gebruikt kan worden.

Aanwijzingen bij het schrijven van een verslag
Zoals gezegd is een belangrijk verschil met een journaal dat een verslag niet chronologisch is,
en achteraf wordt gemaakt, als alle resultaten al bekend zijn. Ook de werkvolgorde bij een
verslag zal dus afwijken van die bij een journaal.
Bouwplan
Als het goed is, staan in het journaal de belangrijkste zaken al goed uitgewerkt, namelijk de
resultaten (tabellen en grafieken), foutenanalyse, -verwerking en conclusies. Op basis van
deze gegevens, de doelgroep waarvoor het verslag bedoeld is, het doel dat je wilt bereiken
met het verslag en gegeven randvoorwaarden kun je nu selecteren welke resultaten belangrijk
zijn en welke zaken uit het journaal dus in het verslag moeten komen. In de volgende
paragraaf staat een standaard verslagstructuur.
Door voor jezelf al eens kort langs te lopen wat je bij de verschillende onderdelen zou willen
onderbrengen, krijg je een eerste opzet van het verslag: het bouwplan. In bijlage 2 vind je een
lijst met aandachtspunten voor dit bouwplan.
Een verslag schrijf je zoals gezegd voor een ander en daarmee moet je een inschatting maken
van die ander of mogelijk zelfs tegemoet komen aan wensen van die ander. Daarom is het
vaak handig om ook in deze fase overleg te hebben met een begeleider of iemand van de
doelgroep om te kijken naar de opzet van het verslag en de keuzes die je hebt gemaakt. Dit
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Steehouder, M.F. e.a., Leren communiceren. Handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie, 5e
druk, Wolters Noordhoff, 2006.

kan veel werk en ook frustratie besparen. Een overleg helpt je ook je gedachten te ordenen
waardoor het schrijven vaak veel makkelijker verloopt.
Nadat je hebt besloten wat er in het verslag moet komen, kun je daadwerkelijk aan de slag.
Eventueel kun je vast een voorlopige, korte samenvatting schrijven om jezelf te dwingen te
formuleren wat de kern van je verslag gaat worden.
Inleiding, theoretische en experimentele aspecten
In de inleiding kun je de inhoud van je verslag verder uitwerken in de vorm van een overzicht
van het verslag. Ook geef je daar aan wat je doel was, en aangezien je weet bij welke
resultaten en conclusies je uit gaat komen, kun je nu ook precies selecteren welke theorie
relevant is voor het verslag. In de theoretische en experimentele aspecten laat je zien hoe het
experiment in elkaar zat, wat er gemeten moest worden en waarom, en op welke manier de
metingen zijn ingericht en uitgevoerd. Er moet, tijdens het eerstejaars practicum, voor een
lezer van je eigen niveau duidelijk blijken waarom de betreffende theorie, het gekozen
meetmodel en de methode van meten tot het bereiken van het doel leidt.
Resultaten en bespreking
Presenteer de relevante metingresultaten en/of de bewerking hiervan. Dit kan in tekstvorm, in
een tabel of een grafiek. De keuze van de vorm hangt af van of het resultaat bijvoorbeeld een
enkel getal of een verband is. Voorzie tabellen en grafieken van dusdanig duidelijke titels en
opschriften, dat de lezer desnoods alleen aan tabellen en grafieken het experiment kan
beoordelen. Geef duidelijk aan wat de meting of bewerking is en hoe je eraan komt.
Numerieke berekeningen behoren echter niet in een verslag. Voorkom ook dat de presentatie
van je resultaten een opsomming wordt. Zorg dat het een doorlopend verhaal blijft.
Bespreek je meetresultaten. Er moet een antwoord gegeven worden op vragen als: waren de
metingen bruikbaar, wat voor resultaten hebben ze opgeleverd, komen deze resultaten overeen
met de verwachting / is de hypothese bevestigd, is het doel van het experiment bereikt, en
waarom niet als dit niet het geval is? Ligt dit aan het experiment, aan de verwachting /
hypothese of aan de theoretische aannames?
Conclusie en nabeschouwing
In de conclusie geef je een samenvatting van de bevindingen van het deel ‘Resultaten en
bespreking’.
In de nabeschouwing is het de bedoeling dat je kritisch afstand neemt van jouw experiment en
het van een ander gezichtspunt bekijkt. Je gaat in op mogelijke vragen als: waar moet je bij
het experimenteren op letten, wat had er anders gedaan moeten worden en wat had er beter
gekund? Is er een heel andere experimentele aanpak denkbaar voor het gestelde doel?
Samenvatting en afronding
Als laatste wordt de samenvatting geschreven. Probeer de samenvatting tussen de 50 en de
100 woorden te houden. De samenvatting bevat in ieder geval het doel, de manier waarop
gemeten, de verwachting en het resultaat. Op basis van de samenvatting besluit iemand of het
verslag voor diegene wel of niet interessant is om te gaan lezen. De informatie om die
beslissing te kunnen nemen moet dus voorhanden zijn.
Tenslotte moet er nog een titelblad gemaakt worden, een inhoudsopgave, een literatuurlijst en
eventueel een symbolenlijst. Uiteraard is het vervolgens altijd aan te raden het hele verslag
nog een keer door te nemen, te controleren op fouten en te kijken of alles goed op elkaar
aansluit.

Vormgeving
‘Hoe mooier het kán, hoe mooier het moet’. Een prachtig met de hand geschreven
structuurformule, in een verslag dat verder met de tekstverwerker gemaakt is, staat toch
slordig. Omdat de tekst normaal gesproken precies recht geprint wordt, kan een ietsje scheef
ingeplakt plaatje juist méér opvallen. Gebruik niet teveel stijlmogelijkheden tegelijk
(lettertypes, vet, groter, cursief, onderstreept, combinaties daarvan), dat komt ook weer
rommelig en onverzorgd over. En schrijffouten kunnen niet.

Een standaard verslagstructuur
- titelblad

- samenvatting

- inhoudsopgave
- inleiding
- theoretische
aspecten
- experimentele
aspecten
- meetresultaten en
bespreking
- conclusie en
nabeschouwing
- symbolenlijst
- referenties

Hierop staan de titel en het opdrachtnummer van de proef, de naam van de
experimentator en de datum. Als er bij de proef is samengewerkt, moet ook de naam
van de ander worden vermeld.
De samenvatting moet te begrijpen zijn voor iemand die de rest van het verslag niet
gezien heeft. Het doel van de proef, de meetmethode en de belangrijkste resultaten en
conclusies worden behandeld. In de samenvatting staan geen details.
De verschillende onderdelen van het verslag worden genoemd met de bijbehorende
paginanummers.
De inleiding bevat het doel van de proef. Daarnaast wordt er een korte indeling van het
verslag gegeven.
Hier wordt de vooraf bekende theorie gegeven, o.a. de belangrijkste formules. Tevens
wordt ook het gekozen meetmodel behandeld en eventueel is er een voorbeschouwing
over de nauwkeurigheidseisen.
Bij experimentele aspecten komt de praktische uitvoer aan bod. De meetmethode,
gebruikte apparatuur en/of maatglaswerk worden besproken. De lezer moet hiermee het
experiment kunnen herhalen.
De essentiële metingen worden vermeld, alsmede belangrijke bewerkingen en de
foutenanalyse. Bespreek de meetresultaten en koppel ze aan het doel van de proef.
Maak de vergelijking met de verwachte resultaten m.b.v. de foutengrenzen.
De conclusie is een samenvatting van de concrete eindresultaten. In een nabeschouwing
kun je nog eens kritisch naar je onderzoek kijken en eventueel suggesties geven voor
verbeteringen en vervolgonderzoek. Hier komt nooit nieuwe informatie naar voren.
Schrijf de gebruikte symbolen met hun eenheden op. Geef uitleg aan indices die
gebruikt worden.
Lijst van gebruikte literatuur. Geef in de hoofdtekst, bijvoorbeeld bij de theorie,
verwijzingen naar de genoemde literatuur.

Bijlage 1

Voorbeeldverslag

(Dit is een voorbeeldverslag bij een natuurkundig experiment.)
Vooraf: Over de opdracht van het voorbeeldjournaal moet een verslag worden geschreven.
De titelpagina is hier weggelaten. Ook staat hier alles achter elkaar, terwijl in een ‘echt’
verslag eventueel nieuwe pagina’s voor de verschillende onderdelen gebruikt worden.
Samenvatting
De elektrische weerstand van een koolweerstand is bepaald door middel van meting van de
spanning over en de stroomsterkte door een weerstand. Voor de berekening van de
weerstandswaarde uit de metingen is de wet van Ohm toegepast. De gevonden
weerstandswaarde bedraagt 0.48  0.02 k. De metingen zijn in overeenstemming met
verwachting volgend uit de kleurcode.
Inhoudsopgave
Samenvatting
1
Inhoudsopgave
Inleiding
Theoretische aspecten
Experimentele aspecten
2
Resultaten en bespreking
2
Conclusie en nabeschouwing 2
Symbolenlijst
3
Referenties

pag.
1
1
1

3

Inleiding
De thans bekende waarde van de weerstand van de koolweerstand is 470(10%). Voor de
bepaling van de weerstand van een koolweerstand, in het algemeen een geleider, bestaan
verschillende methoden. Afhankelijk van de te gebruiken meters is de directe methode
bestaande uit meting van de spanning over en de stroomsterkte door de weerstand in de
meeste gevallen goed bruikbaar.
In de Theoretische Aspecten wordt de wet van Ohm behandeld. In de Experimentele aspecten
is gekozen voor die schakeling waarbij beïnvloeding van meetapparatuur minimaal is. De
metingen zijn uitgewerkt in een grafiek en er wordt afgesloten met de conclusies.
Theoretische aspecten
In de literatuur [1] is als bruikbare relatie tussen spanning en stroomsterkte de wet van Ohm
vermeld:
U=IR

(1)

waarin U de spanning over de koolweerstand, I de stroomsterkte erdoor en R de weerstand
voorstelt. De eenheden zijn resp. V,A,. De waarde van R is als constant te beschouwen, mits
de temperatuur voldoende constant blijft.
Een meting van de spanning en de stroomsterkte, waarbij de gemeten I-waarden grafisch
worden uitgezet tegen de ingestelde U-waarden, zal onder de gegeven voorwaarde een rechte
lijn opleveren. De waarde van R is dan te vinden uit de helling van de grafiek.

Experimentele aspecten
De spanning en stroomsterkte zijn gemeten m.b.v. de schakeling uit figuur 1. Deze schakeling
is gekozen omdat voor de gebruikte weerstand experimenteel bleek dat hiermee de
beïnvloeding van de meting door de meters minimaal is. De overeenkomstige schakeling,
waarbij de ampèremeter vóór de weerstand is geschakeld, had bij deze weerstand een fout in
de ordegrootte van de klassefout van de meters en was daarmee niet verwaarloosbaar.

A
V
R
figuur 1 – de gebruikte schakeling

Resultaten en bespeking
De verkregen metingen zijn weergegeven in figuur 2. Uit de grafiek blijkt dat het
veronderstelde model (de wet van Ohm) goed toepasbaar is: de grafiek is (binnen de
foutengrenzen) goed te benaderen met een rechte lijn door de oorsprong. De best passende
lijn, bepaald met de methode minimale/maximale helling, is in de figuur aangegeven. De
daarbij behorende waarde voor de weerstand is: R = 0,48 0,02 k. Deze waarde is in goede
overeenstemming met de bekende waarde uit de kleurcode: 0,47  0,05 k.
De fouten zijn berekend met de methode van de ‘grootst mogelijke fout’.

Figuur 2 – De stroom door de weerstand uitgezet als functie van de spanning over de
weerstand. Getrokken lijn: best passende lijn vanuit de max/min helling methode
Conclusie en nabeschouwing
De gemeten waarde van de weerstand 0.48  0.02 k is in goede overeenstemming met de
bekende waarde uit de kleurcode: 0.47  0.05 k.

Uit de verkregen meetresultaten blijkt dat het model (de wet van Ohm) een goede benadering
is van de meetgegevens. Kennelijk is het effect van een weerstandsverandering door een
temperatuurstijging niet opgetreden. De gekozen meetmethode blijkt goed toepasbaar voor dit
probleem; de nauwkeurigheid is aanzienlijk beter (4%) dan met de kleurcode bereikbaar is
(10%). De optredende systematische fout is niet zodanig dat deze de meting belemmert.
Mogelijke verbeteringen zijn te verwachten door toepassing van betere meters, daar de fout in
de meting bepaald wordt door de klassefout.
Symbolenlijst
R:
elektrische weerstand ()
U:
spanning (V)
I:
stroomsterkte (A)
Referenties
[1]

APH, handleiding voor het eerstejaars practicum; Technische Universiteit Nederland, Vestiging
Twente ; 2015-2016.

Bijlage 2

Bouwplan verslag

Het is belangrijk om niet zomaar te gaan schrijven, maar eerst na te denken over de structuur
van je verslag. De standaard verslagstructuur kun je gebruiken als uitgangspunt voor een
bouwplan of opzet van je verslag: in grote lijnen zal dit voor de meeste opdrachten uit het
eerste jaar bruikbaar zijn. De standaard verslagstructuur is echter nog veel te algemeen en te
beknopt. Voor het bouwplan is het de bedoeling dat je dit vertaalt naar de opdracht waarover
jouw verslag gaat.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Titel
Denk al eens echt goed na over een titel, die de essentie van de opdracht zoals jij die
hebt uitgevoerd goed dekt.
Samenvatting
Geef in het kort weer wat er in de samenvatting moet komen (in ieder geval iets over
doel, methode en resultaat). Wat zijn eigenlijk je resultaten: is een hypothese bevestigd?
Heb je een bepaalde waarde gevonden en komt die wel of niet overeen met de literatuur
of met je verwachtingen? Valt er weinig te concluderen en zou je eigenlijk meer
metingen moeten doen?
Inleiding
Wat moest je onderzoeken, wat wist je al, moest je nog uitzoeken welke methode je
moest gebruiken of lag die vast? Moest je een empirisch verband vinden? Probeer - in
trefwoorden of in telegramstijl - op te schrijven wat het probleem of het doel van de
opdracht was.
N.B. Het doel van een eerstejaars practicumopdracht is in een verslag nooit iets als: ‘we
moesten kennismaken met warmteoverdracht’ of ‘uitvoeren van een proef over
stromingsleer’.
Theoretische aspecten
Geef in het bouwplan schematisch aan wat je in je verslag bij dit onderdeel probeert uit
te leggen en wat je niet uitlegt, omdat je daarvoor naar literatuur verwijst. Welke
formules komen hier naar voren, welke leid je af, welke leg je uit? Met de begeleider
kan je dan kortsluiten of dit overeenkomt met zijn of haar idee hierover.
Experimentele aspecten
Kun je tekeningen, schema’s in je verslag opnemen, zo ja welke/waarvan? Welke
‘spullen’ heb je gebruikt? Welke wil je wel en welke niet vermelden in je verslag?
Welke praktische gegevens van de gebruikte apparatuur e.d. moet je vermelden? Welke
zijn essentieel en welke kan je weglaten om het experiment opnieuw uit te kunnen
voeren of om aan te geven wat speciaal is aan jouw meting.
Resultaten en bespreking
Hoe presenteer je de meetresultaten: in één tabel of in verschillende tabellen? In het
verslag zelf of moet het in bijlagen? Zijn er grafieken, hoeveel, welke, kan de tabel weg
omdat alles al in de grafiek staat?
Hoe geef je aan hoe meetresultaten uitgewerkt zijn? Wanneer is een uitwerking zinvol
om te geven? Kun je (de resultaten van) berekeningen ook overzichtelijk in tabellen
stoppen? Wat doe je met fouten, waar vermeld je de foutbewerking?
Wat zijn de resultaten? Welke ‘kloppen’, welke vind je onnauwkeurig, onbetrouwbaar,
‘vreemd’, kloppen niet met de theorie, wijken af van de literatuurwaarden enz.? Wat
voor soort verklaringen heb je voor een of meerdere van bovengenoemde constateringen. Wat kun je concluderen? Waarover kun je geen duidelijke conclusies trekken?

g.

h.

i.

Conclusie
Een beknopte weergave van de resultaten en de conclusies die je daaruit hebt getrokken.
Zijn er verdere metingen nodig? Heb je suggesties voor verder onderzoek of voor
nauwkeuriger metingen?
Referenties
Welke literatuur heb je gebruikt en welke moet je hier vermelden? Waar moet je in je
verslag verwijzen naar deze literatuur?
Symbolenlijst
Maak alvast een lijst van de symbolen die hier in vermeld moeten worden. Welke
notatie van symbolen gebruik je?

