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Inleiding  

Correct gebruik van een labjournaal is belangrijk bij het doen van wetenschappelijk 

experimenteel onderzoek en behoort daarom tot de eindtermen van de Bachelor 

Biowetenschappen. Je zult het labjournaal niet alleen tegenkomen bij alle practica binnen de 

opleiding, maar ook bij onderzoeksstages, promotieonderzoek of bij onderzoek in het 

bedrijfsleven. Een labjournaal is de basis van later te verwerken resultaten en de daarop 

gebaseerde verslagen. Tijdens een stage moet het labjournaal daarom overzichtelijk en 

beschikbaar zijn voor je stagebegeleiding, bijvoorbeeld wanneer jouw data gebruikt wordt in 

een publicatie. De afdeling waar je je onderzoek hebt uitgevoerd blijft eigenaar van jouw 

labjournaal.  

In deze richtlijnen wordt uitgelegd wat de algemene eisen voor een labjournaal zijn en hoe je 

je labjournaal invult, zowel voorafgaand aan, als tijdens een experiment.  

Algemene eisen 

De algemene eisen volgen uit het doel van het bijhouden van een labjournaal, namelijk dat 

jijzelf en anderen het experiment exact kunnen herhalen zoals jij het uitgevoerd hebt.  

1. Het labjournaal is duurzaam, je doet er je hele studietijd mee.  

a. Gebruik een A4 formaat gelinieerd schrift met harde kaft. Je eerste labjournaal 

krijg je van de opleiding, een volgend labjournaal kun je kopen bij de BeeVee (€ 

2,-). 

b. Schrijf met pen (niet uitwisbaar). 

c. Schrijf nooit op losse blaadjes. 

2. Het labjournaal is leesbaar, je werkt netjes. 

a. Gebruik geen kladversie, maar schrijf tijdens het practicum alles direct netjes in je 

labjournaal.  

b. Gebruik, als je toch per sé een kladversie wilt, de linker pagina van het 

labjournaal voor klad en de rechterpagina voor de nette versie. Gebruik hiervoor 

nooit een apart schrift of losse blaadjes. 

c. Maak nette correcties. 

d. Gebruik verwijzingen bij ruimtegebrek, bijvoorbeeld d.m.v. een sterretje. 

3. Het labjournaal is overzichtelijk, anderen moeten ook dingen terug kunnen vinden. 

a. Nummer de pagina’s. 

b. Maak een inhoudsopgave op de eerste paar pagina’s. Benoem de experimenten 

en cursus in de eerste kolom en de bijbehorende paginanummers in de tweede 

kolom.  

c. Begin een nieuw experiment steeds op een nieuwe pagina, reserveer genoeg 

pagina’s per experiment. 
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Invulling labjournaal voorafgaand aan experiment 

 

Administratief 

 

1. Vermeld datum van uitvoeren experiment. 

2. Geef titel experiment zoals in handleiding. 

3. Nummer experiment corresponderend met inhoudsopgave labjournaal. 

Onderzoeksvraag en eventuele hypothese 

4. Beschrijf wat je gaat onderzoeken. 

5. Wees specifiek, voeg bijvoorbeeld de te onderzoeken soort of het medium waarmee je 

werkt toe. 

6. Geef, waar van toepassing, een hypothese. 

Wijze van uitvoering 

7. Geef relevante literatuurgegevens, bijvoorbeeld wanneer een standaard protocol daaruit 

is overgenomen. 

8. Vermeld veiligheidsgegevens van te gebruiken chemicaliën. 

9. Geef chemische berekeningen die nodig zijn voor het experiment. 

10. Geef verdunningsreeksen die nodig zijn voor het experiment. 

11. Geef waar nodig schematisch de experimentele opstelling weer. 

12. Geef stappenplan voor uitvoering experiment: 

a. Beschrijf elke stap in detail  

(voorbeeld enkele stap: pipetteer 100 µl NaOH 0,1 M bij oplossing A) 

b. Puntsgewijs en bondig. 

c. Als opsomming onder elkaar. 

d. Compleet, de handleiding is tijdens het experiment overbodig. 

e. Eventueel bestaand protocol niet overschrijven maar kopiëren en plakken in 

labjournaal. Enkel een verwijzing naar een externe bron is onvoldoende. 

13. Gedetailleerd stappenplan maakt het overbodig om materialenlijst op te nemen. 

 

Invulling labjournaal tijdens experiment 

Wijze van uitvoering 

1. Vermeld puntsgewijs waar is afgeweken van stappenplan, geef geen herhaling van 

stappenplan. 

2. Geef uitleg van gebruikte codering op buisjes/flesjes/etc.  

3. Geef locaties van samples, bijv. welk slot in gel of welke stoof voor incubatie. 

Waarnemingen en ruwe data 

4. Geef meetgegevens met juiste eenheden.  
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5. Toon eventueel tekening/foto/blotpapier/etc. Teken volgens de tekenregels van 

overzichts- en/of detailtekeningen (Vaardigheden Portal Biowetenschappen: 

http://tiny.cc/skillsforbiosciences). 

6. Geef bestandsnaam en locatie van digitale gegevens, bijvoorbeeld foto’s. 

7. Geef aan waar gegevens minder betrouwbaar zijn doordat (mogelijk) iets mis is gegaan.  

8. Behoud onbruikbare gegevens, houd ze leesbaar en scheur ze niet uit het labjournaal.  

Uitgewerkte data 

9. Werk ruwe data uit, vaak met berekeningen en met behulp van software. 

10. Afhankelijk van je onderzoek en afdeling geef je je berekeningen summier of uitgebreid 

weer in je labjournaal. Tijdens practica wordt er verwacht dat je berekeningen voldoende 

uitgebreid zijn getoond, zodat de docent deze kan beoordelen.  

11. Geef grafieken/tabellen die de resultaten samenvatten (zoals in resultatensectie van 

verslag). 

Conclusie 

12. Geef bondige conclusie op basis van jouw waarnemingen. 

13. Koppel conclusie terug naar onderzoeksvraag en eventuele hypothese. 

14. Geef aan of herhaling van experiment nodig is en geef suggesties voor 

vervolgexperimenten. 

 

http://tiny.cc/skillsforbiosciences

