
 

Inleiding 

 

Wat is het doel van practicum doen en waarvoor dient het verslag?  

 

Het practicum is bedoeld om theoretische feitenkennis met behulp van 

praktijksituaties zichtbaar te maken, te demonstreren, aan de hand van experimenten 

waar te nemen. 

Omgekeerd kan ook: door het uitvoeren van een practicum kan er (nieuwe) 

informatie ontstaan die kan leiden tot kennis. 

Er kan (moet) van practicum doen iets geleerd worden. 

Een experiment, een onderzoek moet daarom altijd zorgvuldig uitgevoerd worden 

volgens een bepaald stappenplan. Het moet immers betrouwbare informatie 

opleveren. Daarom wordt een experiment  soms meerdere malen herhaald om na te 

gaan of de informatie die verkregen wordt wel betrouwbaar is (duplo’s). Hiermee 

kunnen toevallige resultaten voorkomen worden. 

 

Door middel van het schrijven van een verslag kan aangeven worden hoe het 

practicum uitgevoerd is een welke (nieuwe) informatie er ontwikkeld is.  

Doordat de handelingen en de verkregen informatie beschreven worden d.m.v. een 

verslag kun je er beter met elkaar over communiceren. Je kunt het samen lezen en 

bespreken.  

Door een verslag te schrijven, het te lezen en het te bespreken, wordt de informatie 

in een verslag (nieuwe) kennis. Je leert er iets van.   

 

Onderzoek doen, zelfs in de vorm van een simpel experiment, en daarover 

rapporteren vormt de basis van de kennisontwikkeling in de natuurwetenschappen. 

In deze handleiding staat beschreven, waaraan het stappenplan voor het doen van 

een proef  moet voldoen en hoe je daarover een verslag moet schrijven. 

 

Bij de binask-vakken op het MC worden drie soorten proeven onderscheiden: 

eenvoudige proeven, meer ingewikkelde proeven en het natuurwetenschappelijk 



onderzoek. Het natuurwetenschappelijk onderzoek is de meest uitgebreide vorm van 

proeven doen (experimenteren). 

In de examenklas maak je een profielwerkstuk en dit moet voor de binask-vakken 

een  natuurwetenschappelijk onderzoek bevatten. 

 

Het schrijven van een verslag over een proef heeft verschillend functies.  

Er moet aangegeven worden wat onderzocht is en welke informatie dit heeft 

opgeleverd. 

Meestal moet je ook beschrijven op welke manier het practicum uitgevoerd is en wel 

zodanig dat iedereen, die het verslag leest dat practicum op dezelfde manier zou 

kunnen uitvoeren. 

Daarnaast is het van belang om terug te blikken op het practicum, wat heb je van de 

verkregen informatie geleerd, welke kennis levert het voor jou/jullie op. 

Is het practicum wel goed uitgevoerd? En welke vaardigheden heb je ervan geleerd? 

 

Tot slot is het van belang om het schrijven zelf ook onder de loep te nemen. Voor 

welke doelgroep is het geschreven en is het duidelijk en begrijpbaar geformuleerd?  

In de reflectie moet daarop teruggekomen worden. 

 

Vaak wordt er in het begin van de bovenbouw gewerkt met “invulformulieren”.Dat is 

een vorm van een voorbeeldverslag, waarbij gewezen wordt hoe een verslag eruit 

zou moeten zien. Dat is de meest eenvoudige vorm van een verslag. 

Bij het natuurwetenschappelijk onderzoek hoort het meest uitvoerige verslag. 

 

Deze handleiding bevat de eisen waaraan het verslag moet voldoen voor de drie 

eerder genoemde soorten proeven. We noemen dat een verslag van categorie 1,2 of 

3. 

Ook bevat de handleiding een aantal bijlagen over tekenregels, het maken van 

grafieken, het weergeven van noten, citaten en bronnen en over de beoordeling en 

reflectie van het verslag. 

Bewaar deze handleiding goed. Je hebt hem vaak nodig als naslagwerk. 


