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Informatie 
Schrijven van een verslag 

 
 
Bij het uitvoeren van het PWS hoort ook het maken van een verslag. Hieronder wordt 
beschreven aan welke eisen een wetenschappelijk verslag moet voldoen. In overleg 
met de begeleider kan hiervan afgeweken worden. 
 
 
A. Indeling van het verslag 
 
Titelpagina buitenkant 
 

- Titel 
- Ondertitel (eventueel) 
- Afbeelding  
- Auteur(s) 
- School  
- Instituut of bedrijf (eventueel) 

 
Colofon 
 

- Titel 
- Ondertitel 
- Auteur(s) 
- Begeleiders 
- School 
- Instelling (eventueel) 
- Klas 
- Vak 
- Jaar 

 
Voorwoord 
 

- Waarom maak je dit verslag? 
- Waarom dit onderwerp? 
- Dankwoord 

 
Inhoudsopgave 
 

- Voorwoord, hoofdstukken (genummerd), paragrafen (genummerd), literatuur 
en bijlagen. 

- Paginanummers. 
 
Samenvatting (maximaal 500 woorden) 
 
1. Inleiding 
 
 Een inleiding is in te delen in drie paragrafen. Je kunt het hoofdstuk beginnen 
 met een korte beschrijving van datgene wat in iedere paragraaf verteld wordt. 
 

1.1. Verlegenheidssituatie 
Hierin geef je de achtergrondinformatie over het onderwerp en informatie die 
nodig is voor het begrijpen van 1.2. Daarnaast werk je met behulp van de 
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achtergrondinformatie toe naar de reden waarom dit onderzoek gedaan moet 
worden. 
 

1.2. Onderzoeksvragen en hypothese 
Hierin bespreek je de onderzoeksvraag, de hypothese(s) en de deelvragen. 
Daarnaast kun je in deze paragraaf een hele korte samenvatting geven van 
de aanpak van je onderzoek. 
 

1.3. Leeswijzer 
Hierin beschrijf je in een paar regels hoe ieder hoofdstuk eruitziet. 

 
2. Hoofdstuk(ken) over het literatuuronderzoek 

 
In dit hoofdstuk bespreek je de resultaten van je literatuuronderzoek. Denk 
aan de verwijzingen naar de literatuur (zie website: Informatie - Het gebruik 
van bronnen). 

 
3. Werkwijze (in het geval van natuurwetenschappelijk onderzoek) 

 
3.1. Materiaal  

 
3.2. Methode 

 
4. Resultaten 
 

- Belangrijkste resultaten in de tekst en alle resultaten in tabellen en grafieken; 
- Denk aan nummering en bijschriften bij figuren. 

 
5. Discussie  

 
5.1. Discussie van resultaten. 

Bespreek hier wat eruit komt, wat opvalt, probeer resultaten te verklaren en 
geef aan welke conclusies er getrokken kunnen worden. 
 

5.2. Discussie van fouten, onnauwkeurigheden en aannames. 
Hierin bespreek je de betrouwbaarheid van je onderzoek. Dit bevat namelijk 
altijd zaken die de betrouwbaarheid beïnvloeden. De kunst is om dit zo goed 
mogelijk te beschrijven zodat andere onderzoekers je onderzoek op waarde 
kunnen schatten. 

 
6. Conclusies 
 

- Herhaal onderzoeksvragen en hypothesen. 
- Geef een kort overzicht van het geheel met de conclusies. 

 
 
Literatuur & websites 
 
 Let op de juiste notatie (zie website: Informatie - Het gebruik van bronnen) 
 
Bijlagen 
 
 Je kunt hierbij denken aan extra tabellen en grafieken, foto’s en het logboek. 
 Nummer de bijlagen. 
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B. Lay-out 
 
Je dient voor de lay-out van je werkstuk de onderstaande punten in acht te nemen: 
 
Lettertype  : Arial 
Punt   : 12 
Regelafstand  : 1 
Paginamarges : 2,5 
 
Kop 1   : Arial, punt 16, vet, genummerd. 
Kop 2   : Arial, punt 12, vet, genummerd. 
Kop 3   : Arial, punt 12, normaal, genummerd. 
Bijschrift  : Arial, punt 12, cursief, genummerd. 
 
Aandachtspunten: 
- Hoofdstuk beginnen op nieuwe pagina; 
- Alinea’s en kopjes scheiden door witregels; 
- Elk figuur voorzien van een genummerd bijschrift. 
 
 


