
Aan de slag als individuele docent

• Screen met leerlingen artikelen op argumenten.

• Laat leerlingen een onderzoeksverslag lezen en bekijk de opbouw, onderbouwing en 
context.

• Geef leerlingen voorbeeldverslagen en laat de inhoud onderbouwen vanuit de theorie.

• Laat leerlingen verslagen van hbo’ers beoordelen. Maak daarvoor bijvoorbeeld 
gebruik van de HBO Kennisbank.

• Laat leerlingen ook eens een voorbeeldverslag in het Engels lezen en beoordelen.

• Leer leerlingen dat schrijven in fases verloopt: voorbereiden, schrijven, reviseren.

• Leer leerlingen kernachtig en correct schrijven.

• Laat leerlingen controleren of het verslag een samenhangend geheel vormt.

• Leg regelmatig een link naar andere vakken, lessen en beroepen.

• Gebruik een beoordelingsmodel dat past bij het soort verslag dat de leerling maakt.

• Gebruik een plagiaatscanner bij de beoordeling van verslagen.

• Stem de eisen voor een praktische opdracht in het voorexamenjaar en/of voor het 
profielwerkstuk af op de eisen die in het hbo aan verslagen worden gesteld.

• Laat leerlingen bij een verslag dat in het Nederlands is geschreven ook eens een 
samenvatting in het Engels schrijven (summary).

Aan de slag als team/afdeling

• Maak vakoverstijgende afspraken over de inhoud, structuur en lay-out van verslagen.

• Maak afspraken in het team over standaard beoordelingscriteria en geef daarnaast 
vrijheid tot variabele criteria.

• Breng een vakoverstijgend element in door bij talen gebruik te maken van onder-
werpen/opdrachten die betrekking hebben op de andere vakken. Wissel de ervaringen 
uit die daarbij worden opgedaan.

• Leer leerlingen raamwerken aan op basis waarvan ze verslagen kunnen maken en 
leer ze eruit kiezen.

• Neem in het programma onderbouwing, argumentatie en contextueel denken op als 
belangrijke aspecten bij verslaglegging.

• Laat na afloop van een proefstudeerdag leerlingen in drie zinnen een samenvatting 
schrijven van een presentatie, waarbij de beste wint.

meer en strengere eisen

complexere verslagen/werk-
stukken

grotere zelfstandigheid

meer deductief* denken

(veel) vakliteratuur gebruiken 

student doet weergave van 
ver zamelde informatie en 
rapporteert over verrichte 
(onderzoeks-) activiteiten

student kan argumenteren en 
abstract denken

student kan transfer* maken, 
kennis expliciteren en genera li-
se ren 

in fases schrijven

doelgroep bepalen en zich daarin verdiepen

inhoud bepalen

opbouw en vormgeving verzorgen

voor correct taalgebruik zorgen

effectief taalgebruik kiezen

bronvermelding opnemen

schrijft in fases: oriënteren, plannen, uitvoeren en 
reviseren

stemt de inhoud af op de doelgroep

zorgt voor correcte en relevante informatie die 
nodig is om doel te realiseren

houdt zich aan richtlijnen voor opbouw en zorgt 
voor een passende en aantrekkelijke vormgeving

gebruikt correct Nederlands

formuleert bondig en vlot en stemt taalgebruik af 
op de doelgroep

geeft volledige bronvermelding volgens richtlijnen

Deelvaardigheden/technieken

Verslagen maken

Verschil hbo met havo Gewenst resultaat in het hbo Gewenst gedrag leerling


