
Het Logboek 

Niet enkel het eindproduct, maar ook het proces en de manier waarop het eindproduct/ 
ontwerp tot stand is gekomen wordt in de beoordeling meegenomen. Daarom moet je een 
logboek bijhouden. 
 
In het logboek noteer je alles wat je gedaan hebt. Dus wanneer je wat hebt opgeschreven 
en opgezocht, met wie je hebt gesproken, waar en wanneer je ergens heen bent gegaan om 
onderzoek te doen: kortom elke handeling. Het logboek mag je niet achteraf opstellen! Het 
logboek wordt in elk voortgangsgesprek besproken. Denk aan:  
 

- wat je hebt gedaan 
- wie het heeft gedaan (geef een duidelijke beschrijving van de taakverdeling) 
- wanneer je dat hebt gedaan 
- hoeveel tijd dat heeft gekost 
- wat het resultaat ervan was (gelukt of juist mislukt) 
- eventueel persoonlijk commentaar 

 
Elke examenkandidaat houdt individueel het logboek bij. Met het logboek laat je zien hoe 
lang en hoe je bezig bent geweest in elke fase van je werk, en wat je ervan leert. En volgens 
de wettelijke regels moet jíj laten zien dat je het goed hebt gedaan – de bewijslast ligt bij 
jou! Het belang voor jou is: 
 

- je kunt een begeleider wijzen op afspraken en activiteiten. 
- je kunt de bestede tijd bijhouden en verantwoorden tegenover een beoordelaar. 
- je kunt bij samenwerken duidelijk maken wat ieders bijdrage is geweest. 
- je kunt je onderzoek beter evalueren (hoeveel tijd heb ik besteed en was het dat waard) 
- je kunt reflecteren over je eigen werk (hoe kan ik zoiets voortaan beter aanpakken) 
- je oefent met iets dat in vervolgopleidingen weer terug komt. 

 
Een logboek kun je zelf maken, maar zorg dat onderstaande structuur er in terug te vinden 
is (de twee voorbeelden hoef je dus niet over te nemen): 
 
datum tijdsduur gedaan Wie-wat probleem oplossing afspraken 

16 
maart 

1:20 Boeken gezocht en 
gelezen  

Ik over apen, 
Jan over 
schapen 

Weinig 
over 
schapen 

Kinderboerderij 
gebeld, Jan heeft 
morgen interview 

Jan zoekt nog op 
internet voor 
schapen 

30 
maart 

0:20 begeleidingsgesprek samen geen  Presentatievorm 
volgende week 
bedacht hebben, 
mét argumenten! 

       

       
 
Het is belangrijk dat je beseft hoeveel tijd zoiets als een profielwerkstuk kost. Neem daarom 
ook bijvoorbeeld de volgende onderdelen in je logboek op: denkmomenten onder de 
douche, mislukte telefoongesprekken, gelezen boeken die je tóch niet gebruikt hebt, een 
kort overleg op de gang, de reistijd naar een museum. 


