Biomedische Wetenschappen

Toelichting algemeen / Lab-journaal
• Bijgaand vindt u een feedback/beoordelingsformulier voor het Labjournaal dat in alle
niveaus in de bachelor biologie kan worden gebruikt.
• Het feedback/beoordelingsformulier is opgedeeld in een aantal rubrieken. Bij het opzetten
van het formulier is getracht om de belangrijkste aspecten van het labjournaal aandacht te
geven. In de praktijk gaat vaak veel aandacht naar één of enkele rubrieken.
• Niet alle aandachtspunten hoeven elke keer gescoord te worden. Dat zou te veel kunnen
zijn. De docent bepaalt zelf aan welke aandachtspunten in zijn cursus aandacht wordt
besteed. Dit is afhankelijk van de kernvaardigheden die in zijn/haar cursus zitten.
Bijvoorbeeld, aan het begin van het eerste studiejaar wordt er op andere aspecten gelet dan
in jaar 3.
• Het is de bedoeling, dat er scores per rubriek worden gegeven en niet per aandachtspunt.
Opmerkingen kunnen bij goede en verbeterpunten worden ingevuld.
• Beoordelingen in drie categorieën: Goed, Voldoende en Onvoldoende
• De student heeft meer aan opmerkingen van de begeleider dan aan alleen een lijst met G, V,
of O.
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Naam student
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Cursus

Datum
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Rubriek & aandachtspunten
Algemene indruk

Goed / Voldoende / Onvoldoende

® Naam experiment • leesbaarheid • volledigheid

G / V / O

Opmerkingen:

Doel van de proef

® Welke vraag wil je beantwoorden?

G / V / O

Opmerkingen:

Materiaal en methoden ® Beschrijving materiaal en methoden • berekening en beschrijving van het maken
van oplossingen • herkomst gebruikt onderzoeksmateriaal

G / V / O

Opmerkingen:

Resultaten ® Per (serie) waarneming/meting : datum, tijdstip, tijdsduur, ijking, data, dimensies, experimentele omstandigheden, waargenomen bijzondere omstandigheden • uitwerking data in graﬁek, tabel, etc • ﬁguren, foto’s, prints

G / V / O

Opmerkingen:

Uitwerking

® Data in graﬁek, tabel, etc • ﬁguren, foto’s, prints

G / V / O

Opmerkingen:

Conclusies

® Wat zijn de eerste conclusies? • wat valt op?

G / V / O

Opmerkingen:

Naam en handtekening beoordelaar

Eindscore

