
Verslag opzet 
Maak hier je eigen titel van 

 

 
Met je eigen plaatje 

 
 
Klas:  

Namen:  

 

 

 

Datum ingeleverd:  

 



In dit verslag houd je de voortgang van je project bij. Als je een onderdeel in het 

verslag moet zetten, staat dat aangegeven met  in de Project Check. Daarnaast 

voeg je (foto’s van) aantekeningen, reflecties ed toe. Ook komt de uitwerking van de 

activiteit die je kiest in dit verslag.  

Dit verslag maak je met je groepje samen. Bij een aantal onderdelen vragen wij input 

van ieder van jullie apart. Vergeet niet om jouw naam te vermelden bij jouw input. 

Tips voor het schrijven van je verslag staan in het oranje aangegeven.  

Verwijder deze tips na het schrijven van je verslag! 

Dit plaatje betekent dat je hier een foto moet 

invoegen. Bij iedere foto hoort een toelichting!  

Je mag het verslag zelf zo ‘mooi’ opmaken als 

je wil, zolang de informatie dat duidelijk naar 

voren blijft komen. 

 

 

 

Let op – werk je verslag netjes af voordat je het inlevert: 

 Maak een titelblad, een inhoudsopgave en nummer de pagina’s.  

 Denk aan je bijlagen: 

o Schrijf individueel een korte reflectie; 

o Voeg een foto toe van jullie Project Check; 

o Voeg een foto van ieders huiswerkopgave toe; 

o Geef een cijfer voor jullie samenwerking met toelichting. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TtigmxA5gNQ


Inhoudsopgave 

Kijk voor tips over ‘hoe voeg ik een inhoudsopgave in’ op deze pagina. 

 

 
 

 

 

  

https://support.office.com/nl-nl/article/een-inhoudsopgave-invoegen-882e8564-0edb-435e-84b5-1d8552ccf0c0


Vraagstuk verkennen 

Onze vragen 

Naam: 

 

De meest interessante categorie vindt 
ik…, omdat:… 

Naam: 

 

De meest interessante categorie vindt 
ik…, omdat:… 

Naam: 

 

De meest interessante categorie vindt 
ik…, omdat:… 

Naam: 

 

De meest interessante categorie vindt 
ik…, omdat:… 



 

De poster met onze vragen 

 

 

 

Activiteit kiezen 

Categorie 

Wij kiezen voor de categorie: 

Omdat: 

 

Activiteit 

Wij kiezen voor de volgende activiteit: 

Titel:  

Omdat: 

 

  



Uitwerking activiteit: 

 

Opdracht A | Taakverdeling 

 

Taak Naam Deadline 

   

   

   

 

 

Opdracht B | Bronnenonderzoek 

Kijk in de omschrijving van je activiteit voor toelichting en tips 

Titel:  

Korte samenvatting: 

Verklarende woordenlijst: 

Bronvermelding:  

Door: [naam groepslid] 

 

Opdracht C | Onderzoeksopdracht 

C1 | titel 

Door: [naam groepslid] 

Zet hier minimaal 4 (foto’s van) jullie aantekeningen, schetsen, opstelling, prototype, 

zoekwerk, (tussen) resultaten. Ook dingen die niet lukken mag je hier neerzetten – 

leg uit wat er aan de hand was, waarom het niet werkte en hoe jullie het hebben 

opgelost! 

 

C2 | titel 

Door: [naam groepslid] 

Zet hier minimaal 4 (foto’s van) jullie aantekeningen, schetsen, opstelling, prototype, 

zoekwerk, (tussen) resultaten. Ook dingen die niet lukken mag je hier neerzetten – 

leg uit wat er aan de hand was, waarom het niet werkte en hoe jullie het hebben 

opgelost! 



 

Presentatie 

Zet hier minimaal 4 (foto’s van) jullie aantekeningen, schetsen, opstelling, prototype, 

zoekwerk, (tussen) resultaten. Ook dingen die niet lukken mag je hier neerzetten – 

leg uit wat er aan de hand was, waarom het niet werkte en hoe jullie het hebben 

opgelost! 

Neem ook (een foto van) jullie presentatie in jullie verslag op. Vraag eventueel een 

klasgenoot om een foto van jullie te maken tijdens de presentatie. 

 

 

 

  



BIJLAGEN 

1) Individuele reflectie 

2) Project Check 

3) Huiswerkopdracht 

4) Berekening cijfers samenwerking 

  



Bijlage 1 | Individuele reflectie 

 

Naam:   

Wat vond je van het 
project? 

 

Welke taak vond je het 
leukste om aan te 
werken? Waarom? 

 

Eigen inzet:  

 

Naam:   

Wat vond je van het 
project? 

 

Welke taak vond je het 
leukste om aan te 
werken? Waarom? 

 

Eigen inzet:  

 

Naam:   

Wat vond je van het 
project? 

 

Welke taak vond je het 
leukste om aan te 
werken? Waarom? 

 

Eigen inzet:  

 

Naam:   

Wat vond je van het 
project? 

 

Welke taak vond je het 
leukste om aan te 
werken? Waarom? 

 

Eigen inzet:  

 

  



Bijlage 2 | Project Check 

 

 

 

  



Bijlage 3 | Huiswerkopdracht 

Bijvoorbeeld een foto van de uitwerking van jullie examenopgaven etc. 

  



Bijlage 4 | Berekening cijfers samenwerking 

Een deel van jullie cijfer wordt bepaald door jullie samenwerking. Verdeel nx5 punten 

over jullie groepje (n = aantal groepsleden) 

nx5 =  

Naam: Aantal punten: 

  

  

  

  

 + 

TOTAAL (= nx5) = 

 


