Checklist verslag (kort) project - Leen Pollefliet

Checklist verslag (kort) project. Let op …
[pagina’s handboek Schrijven: van verslag tot eindwerk - do’s & don’ts - Leen Pollefliet, druk 8]

Bespreek de vereisten met je begeleider/lesgever
1 Inhoud (corpus) (Opdracht? Check bij begeleider/lesgever)
Wetenschappelijk en technisch verantwoord! Enkele suggesties:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Formuleer duidelijk het probleem.
Stel een oplossing voor.
Leg uit hoe de oplossing tot stand is gekomen.
Leg zwakke en sterke punten van de oplossing uit.
Verklaar waarom bepaalde punten sterk en andere zwak zijn.
Verklaar op welke technische en fysische principes de voorgestelde oplossing steunt.
Beschrijf de technische en wetenschappelijke aspecten van het project.
Ga dieper in op eventuele testen en metingen.
Voeg eventueel werktekeningen toe in de bijlage.

2 Onderdelen van het eindverslag (Respecteer de volgorde) (opdracht?)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Maak het titelblad op (sjabloon op Minerva) + wit blad + herhaling titelblad. [p. 40 ]
Geef een overzichtelijke inhoudsopgave. [p. 46]
Maak een lijst met figuren op en/of een lijst met tabellen. [p. 48]
Stel een lijst met symbolen (niet-gangbare) op en een verklarende woordenlijst
(niet-gangbare technische termen). [p. 49]
Schrijf een inleiding. [p. 50]
Schrijf het corpus/middenstuk (zie hierboven 1 Inhoud). [p. 51]
Formuleer een conclusie. [p. 59]
Verzamel alle gebruikte bronnen in de referentielijst achteraan (zie ook 6 Referenties). [p. 85, 261]
Bijlagen? [p. 114]

3 Structuur - opbouw van de tekst
3.1 Verdeel de tekst in goede alinea’s per thema. [p. 157]
3.2 Gebruik voldoende verwijswoorden (hij, het, die, dat …) en
signaalwoorden (omdat, daarenboven, want …) [p. 160, 241 …]

4 Schrijfstijl
4.1 Gebruik een zakelijke, objectieve, formele schrijfstijl (geen ik/wij/u/ …). [p. 120]
4.2 Schrijf geen spreektaal. [p. 120]
4.3 Schrijf juiste, volwaardige zinnen (= zinnen met vervoegd werkwoord). [p. 140]
4.4 Schrijf geen te korte of te lange zinnen. [p. 137]

5 Taalvorm
5.1 Schrijf geen spelfouten. (Zoek op Van Dale via https://athena.ugent.be/ of op www.woordenlijst.org)
5.2 Maak geen grammaticale fouten (bv. dt- [p. 203], die/dat, leesteken, c/k, alle/allen …). [p. 201-254]

6 Referenties (Welke refereerstijl vereist? Vraag na!)
6.1 Schrijf referenties/bronnen juist en consequent in de tekst [p. 72, 259 - handboek Schrijven APA]
6.2 Noteer de geraadpleegde bronnen in de referentielijst achteraan. [p. 72, 259 - handboek Schrijven APA]

7 Opmaak - lay-out [p. 168 …] (Vormeisen opdracht?)
7.1 Schrijf een verzorgd verslag (op papier) met een overzichtelijke lay-out.
Aanbevelingen: geschreefd lettertype (Garamond 12); geen titels in kapitalen; geen punt op einde
van titel; geen volledige woorden in kapitalen; geen onderstrepingen; juist spatiegebruik na letters,
cijfers en leestekens; juridische nummering; geen uitgevulde tekst; interlinie 1,2 …
7.2 Schrijf op elke pagina een koptekst met naam project, groepsnummer en paginanummer.

Tip: Lees de tekst na en laat de tekst nalezen, zeker op tikfouten.

