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Inleiding 
Voor jullie ligt het PTA van VWO 5. In dit schooljaar werk je verder met het opbouwen van je examendossier voor de vakken die je volgt. Je vindt in 

het PTA de volgende onderdelen: 

De titel van het vak, de leerweg en het cohort. Met cohort wordt bedoeld in welk schooljaar je bent gestart met het opbouwen van het examendossier voor dat 

vak. Onder de titel staat een tabel met daarin de volgende onderdelen: 

• Periode waarin de toets wordt afgenomen (bijvoorbeeld 4.3 staat voor leerjaar 4, 3e periode en 5.2 staat voor leerjaar 5, 2e periode) 

• Inhoud van onderwijsprogramma (wat moet je leren voor de toets) 

• Domein. Dit zijn de eindtermen die getoetst moeten worden in het schoolexamen. Deze zijn per vak terug te vinden op www.examenblad.nl. 

• Toetsvorm 

• Toetsduur 

• Toetscode (deze zie je als de cijfers zijn ingevoerd terug in Magister. Is de toets vorig schooljaar afgenomen in periode 4.3 en is de toetscode T, dan 

zie je in Magister de code 4.3.T staan, een toets afgenomen in dit leerjaar in periode 5.2 zal in Magister de code 5.2.T hebben) 

• Weging SE (hoe vaak telt de toets mee voor je gemiddelde van het schoolexamen) 

• Herkansing (is het onderdeel herkansbaar) 

 

  

http://www.examenblad.nl/
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PTA: Aardrijkskunde      LEERWEG: VWO      COHORT: 2022 
 

Leerjaar. 
Periode 

Inhoud 
onderwijsprogramma 
 

Domein 
 

Toetsvorm Toetsduur  Toetscode Weging 
SE 

Herkansing 
Ja/Nee 

5.2 
Buitenland: H3 (4 VWO). 

De opdracht wordt t.z.t. via 

ELO-> Opdrachten met de 

leerlingen gedeeld. 

A, C2 Verslag n.v.t. P 1 Nee 

5.3 
Buitenland: H2 en H4 

(4VWO), H2 en H4 (5VWO). 

De opdracht wordt t.z.t. via 

ELO-> Opdrachten met de 

leerlingen gedeeld. 

A, B2 en D2 Verslag n.v.t. P 1 Nee 
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PTA: BSM      LEERWEG: VWO      COHORT: 2021 
 

Leerjaar.  
Periode  

Inhoud onderwijsprogramma  
  

Domein  
  

Toetsvorm  Toetsduur   Toetscode  Weging  
SE  

Herkansing  
Ja/Nee  

4.2  Gangbare EHBO onderdelen 
beoefenen en kunnen uitvoeren 
tijdens praktijkexamen.  

D3  Praktische opdracht  n.v.t.  P1  1  Nee  

4.2  Maken van een loopschema en 
verslag a.d.v. de opdracht ‘het 
verbeteren van het 
uithoudingsvermogen.pdf.’   
Het voltooien van een 
duuractiviteit.  

D2  Praktische opdracht  n.v.t.  P2 2  Nee  

4.2  Complete circusvoorstelling 
organiseren met de klas en 
(wanneer haalbaar voor een 
extern publiek) optreden als 
afsluiting/presentatie.  

B3  Praktische opdracht  n.v.t.  P3 2  Nee  

4.3  Deelnemen aan project 
‘MoveOn’.  
Leren lesgeven d.m.v. theorie. 
en praktijk met/bij verschillende 
doelgroepen.  
Oefenmoment koningspelen.  
Afsluiten d.m.v. examenles  

C1 en C2  Praktische opdracht  n.v.t.  P1 4  Nee  

5.2 Opdracht aan de hand van 

een aangelegde 

documentatiemap.  

D1, E1, 

E5 

Praktische opdracht n.v.t. P1 2 Nee 

5.2 Atletiek hoogspringen  
Technische oefenvormen, 
hoogte en techniek 
verbeteren en afsluiten.  

 

B4 Praktische opdracht n.v.t. P2 2 Nee 

5.3 Balanceeractivtieit  

 

B2 Praktische opdracht n.v.t. P1 3 Nee 
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Leerjaar.  
Periode  

Inhoud onderwijsprogramma  
  

Domein  
  

Toetsvorm  Toetsduur   Toetscode  Weging  
SE  

Herkansing  
Ja/Nee  

5.3 Winterkamp 

 

B6 Praktische opdracht n.v.t. P2 2 Nee 

5.3 Maken opdracht Toernooi 

organisatie  
C3 Praktische opdracht n.v.t. P3 1 Nee 

5.4 Deelnemen aan een 

zelfverdedigingsactiviteit  

 

B5 Praktische opdracht n.v.t. P1 1 Nee 

5.4 Onderzoeksopdracht E4 Praktische opdracht n.v.t. P2 1 Nee 

5.4 Deelnemen aan een 

zelfverdedigingsactiviteit  

 

B5 Praktische opdracht n.v.t. P3 1 Nee 

 

 

 

  

 

Ruimte voor opmerkingen in de voetnoot:  
  

Bij elk gemist PO maakt de docent een persoonlijke afspraak met de leerling in kwestie. Gaat het inhalen van de praktische opdracht middels een 
theoretische, vervangende opdracht ,wegens blessure of andere onmogelijkheid van praktisch afsluiten: maximaal haalbaar cijfer is dan een 7. 
Verdere uitleg en procedure, zie ELO   
   

Wanneer een leerling een deadline mist zonder kennisgeving en akkoord aan/van de docent voor een praktische opdracht, werkstuk of andersinds 
digitaal aan te leveren en af te sluiten onderdeel, krijgt de desbetreffende leerling 1 punt aftrek voor het totaalcijfer van dat betreffende BSM 
onderdeel.  
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PTA: CKV      LEERWEG: VWO      COHORT: 2021 
 

Leerjaar. 
Periode 

Inhoud 
onderwijsprogramma 
 

Domein 
 

Toetsvorm Toetsduur  Toetscode Weging 
SE 

Herkansing 
Ja/Nee 

4.2 Onderzoek vanuit de vraag 

“hoe verloopt een beeldend 

proces?” (zie voetnoot *1) 

C  

 

Praktische opdracht  n.v.t. PA 2 nee 

5.1 of 5.3 

(zie 

voetnoot 

*2) 

Module 4: spoken 

word/poëzie.  

Verdiepen binnen deze 

kunstdiscipline d.m.v. 

(praktische) opdrachten. De 

lesstof wordt door de docent 

aangeleverd. Opdracht(en), 

eisen en evaluatiecriteria zijn 

te vinden op de elo. 

B 

 

Praktische opdracht n.v.t. PB 1 nee 

5.1 of 5.3 CAP Kunstdiscipline 4 het 

reflecteren hierop d.m.v. 

(praktische) opdracht(en). 

Opdracht(en), eisen en 

evaluatiecriteria zijn te vinden 

op de elo. 

B 

 

Praktische opdracht n.v.t. PC 1 nee 

5.2 of 5.4 Module 4: architectuur. 

Verdiepen binnen deze 

kunstdiscipline d.m.v. 

(praktische) opdrachten. De 

lesstof wordt door de docent 

aangeleverd. Opdracht(en), 

eisen en evaluatiecriteria zijn 

te vinden op de elo. 

B 

 

Praktische opdracht n.v.t. PD 1 nee 
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Leerjaar. 
Periode 

Inhoud 
onderwijsprogramma 
 

Domein 
 

Toetsvorm Toetsduur  Toetscode Weging 
SE 

Herkansing 
Ja/Nee 

5.2 of 5.4 CAP Kunstdiscipline 5: het 

reflecteren hierop d.m.v. 

(praktische) opdracht(en). 

Opdracht(en), eisen en 

evaluatiecriteria zijn te vinden 

op de elo. 

B  

 

Praktische opdracht n.v.t. PE 1 nee 

5.2 of 5.4 CZP II afronding: het 

terugkijken en reflecteren op 

het vak in het algemeen in 

een vlog. Opdracht, eisen en 

evaluatiecriteria zijn te vinden 

op de elo. 

D 

 

Praktische opdracht n.v.t. PF 1 nee 

 

 

 

  

 

Ruimte voor opmerkingen in de voetnoot: 
 
*2 CKV heb je in V5 nog een half jaar; of de eerste helft van het schooljaar of de 2e helft van het schooljaar. 
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PTA: Grieks      LEERWEG: Gymnasium      COHORT: 2022 
 

Leerjaar. 
Periode 

Inhoud 
onderwijsprogramma 
 

Domein 
 

Toetsvorm Toetsduur  Toetscode Weging 
SE 

Herkansing 
Ja/Nee 

5.1 SE Thema I, een thematische 

selectie van ± 15 OCT blz. 

Grieks, ± 25 blz. vertaalde 

teksten, achtergrondteksten 

(context, verbreding en 

verdieping) (de syllabus wordt 

door de docent 

samengesteld) 

A1, E Schriftelijke toets  90 T 1 Ja 

5.2 A, B, C, 

E 

Schriftelijke toets  90 T 1 Ja 

5.3 SE Thema II, een 

thematische selectie van ± 15 

OCT blz. Grieks, ± 25 blz. 

vertaalde teksten, 

achtergrondteksten (context, 

verbreding en verdieping) (de 

syllabus wordt door de docent 

samengesteld) 

A1, E Schriftelijke toets  90 T 1 Ja 

5.4 

 

A, B, C, 

D, E 

Praktische 

opdracht1) 

n.v.t. P 1 Nee 

A, B, C, 

E 

Schriftelijke toets  90 T 1 Ja 

 

  
Ruimte voor opmerkingen in de voetnoot: 
 
1) Een leerling die zowel Griekse Taal en Cultuur als Latijnse Taal en Cultuur volgt, maakt Praktische Opdracht P.5.4 (het essay) slechts één keer, 
met de aanvullende eis dat de vakinhoud van SE Thema II van beide talen verwerkt dient te worden. Het behaalde cijfer is dan voor beide vakken 
hetzelfde. 
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PTA: Kunst Beeldend      LEERWEG: VWO      COHORT: 2022 
 

Leerjaar. 
Periode 

Inhoud onderwijsprogramma 
 

Domein 
 

Toetsvorm Toetsduur  Toetscode Weging 
SE 

Herkansing 
Ja/Nee 

5.3 Beeldende opdracht: kopie en eigen 

verwerking 

maken n.a.v. een schilderij uit de 1ste 

helft van de 20ste eeuw. 

B  

 

Praktische opdracht  nvt P1 4 nee 

5.3 Beroepenonderzoek.   C Praktische opdracht nvt P2 1 nee 
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PTA: Kunst Muziek      LEERWEG: VWO      COHORT: 2022 
 

Leerjaar. 
Periode 

Inhoud onderwijsprogramma 
 

Domein 
 

Toetsvorm Toetsduur  Toetscode Weging 
SE 

Herkansing 
Ja/Nee 

5.2 Algemene muziektheorie 

Powerpoint ELO, Classicisme & 

Romantiek BeatsNbits 

A Schriftelijke toets 60 T 1 Ja  

5.3 Componeren 

Opdracht, eisen, criteria op ELO 

B Praktische opdracht n.v.t. P1 2 Nee 

5.3 Zingen / Spelen B Pratische opdraxht n.v.t. P2 3 Nee  

5.4 Beroepenonderzoek 

Opdracht, eisen, criteria op ELO 

C Praktische opdracht n.v.t. P 1 Nee 
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PTA: Latijn      LEERWEG: Gymnasium      COHORT: 2022 
 

Leerjaar. 
Periode 

Inhoud 
onderwijsprogramma 
 

Domein 
 

Toetsvorm Toetsduur  Toetscode Weging 
SE 

Herkansing 
Ja/Nee 

5.1 SE Thema I, een thematische 

selectie van ± 15 OCT blz. 

Latijn, ± 25 blz. vertaalde 

teksten, achtergrondteksten 

(context, verbreding en 

verdieping) (de syllabus wordt 

door de docent 

samengesteld) 

A1, E Schriftelijke toets  90 T 1 Ja 

5.2 A, B, C, 

E 

Schriftelijke toets  90 T 1 Ja 

5.3 SE Thema II, een 

thematische selectie van ± 15 

OCT blz. Latijn, ± 25 blz. 

vertaalde teksten, 

achtergrondteksten (context, 

verbreding en verdieping) (de 

syllabus wordt door de docent 

samengesteld) 

A1, E Schriftelijke toets  90 T 1 Ja 

5.4 

 

A, B, C, 

D, E 

Praktische 

opdracht1) 

n.v.t. P 1 Nee 

A, B, C, 

E 

Schriftelijke toets  90 T 1 Ja 

 

  
1) Een leerling die zowel Latijnse Taal en Cultuur als Griekse Taal en Cultuur volgt, maakt Praktische Opdracht P.5.4 (het essay) slechts één keer, 
met de aanvullende eis dat de vakinhoud van SE Thema II van beide talen verwerkt dient te worden. Het behaalde cijfer is dan voor beide vakken 
hetzelfde. 
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PTA: NLT      LEERWEG: VWO      COHORT: 2021 
 

Leerjaar. 

Periode 

Inhoud 

onderwijsprogramma 

 

Domein 

 

Toetsvorm Toetsduur  Toetscode Weging 

SE 

Herkansing 

Ja/Nee 

4.1 Technisch ontwerpen 

Materiaal wordt bij de start 

van de module verstrekt 

door de docent. 

A 

B 

D1 

F2 

Portfolio n.v.t. P 1 Nee 

4.2 Forensisch onderzoek 

Materiaal wordt bij de start 

van de module verstrekt 

door de docent. 

A 
B 
E2 

F2 

Portfolio n.v.t. P 1 Nee 

4.3 Robotica 

Materiaal wordt bij de start 

van de module verstrekt 

door de docent. 

A 

B 

E 

Portfolio n.v.t. P 1 Nee 

4.4 Ruimte voor de rivier 

Materiaal wordt bij de start 

van de module verstrekt 

door de docent. 

A 

C 

Portfolio n.v.t. P 1 Nee 

5.1 Blik op de nanowereld 

Materiaal wordt bij de start 

van de module verstrekt 

door de docent. 

A 

E1 

Schriftelijke toets 60 T 1 Ja 

5.2 Moleculen in leven 

Materiaal wordt bij de start 

van de module verstrekt 

door de docent. 

A 

B 

D1 

Schriftelijke toets 60 T 1 Ja 

5.3 IJs en klimaat A 

C1 

Portfolio n.v.t. P 1 Nee 
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Leerjaar. 

Periode 

Inhoud 

onderwijsprogramma 

 

Domein 

 

Toetsvorm Toetsduur  Toetscode Weging 

SE 

Herkansing 

Ja/Nee 

Materiaal wordt bij de start 

van de module verstrekt 

door de docent. 

F2 

5.4 Hart en vaten 

Materiaal wordt bij de start 

van de module verstrekt 

door de docent. 

A 

E 

F 

Portfolio n.v.t. P 1 Nee 

 

  

Ruimte voor opmerkingen in de voetnoot: 
 
Bij module(s) met een T-code maken – naast de (herkansbare) toets in de toetsweek – praktische onderdelen deel uit van het modulecijfer. 
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PTA: Wiskunde A      LEERWEG: VWO      COHORT: 2022 
 

Leerjaar. 
Periode 

Inhoud 
onderwijsprogramma 
 

Domein 
 

Toetsvorm Toetsduur  Toetscode Weging 
SE 

Herkansing 
Ja/Nee 

5.1 Excel 

Getal & Ruimte Vwo wiskunde 

A/C deel 2 (12e editie) 

H7: Statistiek met de 

computer 

A, E Praktische opdracht 30 P 1 Nee 

5.2 Wetenschappelijk verslag A, F Praktische opdracht n.v.t. P 1 Ja 

5.3 Getal & Ruimte Vwo wiskunde 

A/C deel 1 (12e editie) 

Getal & Ruimte Vwo wiskunde 

A/C deel 2 (12e editie) 

Getal & Ruimte Vwo wiskunde 

A deel 3 (12e editie) 

H2: Statistiek 

H6: Kansrekening 

H9: Kansverdelingen 

H11: Toetsen van hypothesen 

A, B1, 

C,E 

Schriftelijke toets 90 T 2 Ja 
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PTA: Wiskunde B      LEERWEG: VWO      COHORT: 2022 
 

Leerjaar. 
Periode 

Inhoud 
onderwijsprogramma 
 

Domein 
 

Toetsvorm Toetsduur  Toetscode Weging 
SE 

Herkansing 
Ja/Nee 

5.3 Getal & ruimte Vwo wiskunde 

B deel 3 (12 editie) 

HK: voortgezette 

integraalrekening 

F Schriftelijke toets 60 T 1 Ja 

5.4 Getal & ruimte Vwo wiskunde 

B deel 2 (12 editie) 

Getal & ruimte Vwo wiskunde 

B deel 3 (12 editie) 

Getal & ruimte Vwo wiskunde 

B deel 4 (12 editie) 

H8: Goniometrische functies 

H12 Goniometrische formules 

H16.7 Goniometrie 

A, B, D Schriftelijke toets 90 T 2 Ja 
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PTA: Wiskunde D      LEERWEG: VWO      COHORT: 2021 
 

Leerjaar. 
Periode 

Inhoud 
onderwijsprogramma 
 

Domein 
 

Toetsvorm Toetsduur  Toetscode Weging 
SE 

Herkansing 
Ja/Nee 

4.2 Getal en Ruimte Vwo 

wiskunde D deel 2, 3, 4 

H7 Bewijzen (paragraaf 1 & 2) 

H8 Vectormeetkunde 

H9 meetkundige plaatsen en 

raaklijneigenschappen 

H13 Kegelsneden 

A, D, F Schriftelijke toets 90 T1 1 Nee 

4.2 Keuzeonderwerp: 

Wiskunde olympiade 

Olympiade dictaat 

A, G Schriftelijke toets 120 T2 1 Nee 

4.4 Getal en Ruimte Vwo 

wiskunde D deel 3, 4 

H10 Complexe getallen 

H16 Complexe functies 

A, E ,F Schriftelijke toets 90 T 1 Nee 

5.2 Getal en Ruimte Vwo 

wiskunde D deel 1, 2, 3, 4 

H1 combinatoriek 

H3 Kansrekening 

H5 discrete kansverdelingen 

H12 continue kansverdelingen 

H14 mathematische statistiek 

A, B, F Schriftelijke toets 90 T 1 Nee 

5.3 Logica dictaat A, F Schriftelijke toets 90 T 1 Nee 

5.4 Getal en Ruimte Vwo 

wiskunde D deel 1, 2, 4 

H2 Dynamische systemen 

H6 Discrete dynamische 

systemen 

A, C, F Schriftelijke toets 90 T 1 Nee 
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Leerjaar. 
Periode 

Inhoud 
onderwijsprogramma 
 

Domein 
 

Toetsvorm Toetsduur  Toetscode Weging 
SE 

Herkansing 
Ja/Nee 

H15 continue dynamische 

systemen 
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PTA: Profielwerkstuk  LEERWEG: VWO      COHORT: 2022 
 



 

 
 

 

JIJ  
en je  

profielwerkstuk 2022 - 

2023 
 

 

 



 

2 
 

Inhoud 
 

INHOUD 2 

H1. HET PROFIELWERKSTUK 4 
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H1. HET PROFIELWERKSTUK  

 

Voor je examendossier ga je een profielwerkstuk maken. Met het maken van een 

profielwerkstuk begin je in je voorexamenjaar. Je maakt het vervolgens af in je 

eindexamenjaar. Het omvat een studielast van 80 uur voor zowel havo als vwo. Deze 

uren komen uit het gemeenschappelijke deel en hoewel dit slechts een klein 

percentage van de gehele studielast is, wordt het profielwerkstuk gezien als een 

belangrijk examenonderdeel. 

 

Een profielwerkstuk is een ‘meesterstuk’ of soort van ‘miniscriptie’ waarin je gebruikt 

maakt van kennis, inzicht en vaardigheden die je bij alle verschillende vakken tijdens 

je gehele schoolcarrière hebt geleerd. Het profielwerkstuk gaat  over één of twee 

vakken uit je vakkenpakket. Je mag zelf kiezen welk vak dat is of welke vakken dat 

zijn. De enige voorwaarde is dat het vak/de vakken een minimale omvang van 320 

uur (slu) voor het havo en 440 uur voor het vwo moet(en) hebben. De meeste vakken 

hebben dit. Je voert het profielwerkstuk uit met z’n tweeën. 

 

Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een schoolexamencijfer met de code P, 

welke meetelt in het combinatiecijfer (zie PTA voor uitleg over toetsing met P-code).  

Het profielwerkstuk telt 4 beoordelingsmomenten en is daardoor niet te herprofileren. 

Het profielwerkstuk maakt deel uit van het schoolexamen en moet afgerond zijn voor 

het Centraal Eindexamen. 

 

In dit boekje vind je algemene informatie over het profielwerkstuk. In hoofdstuk 2 

staat een stappenplan voor het maken van een onderzoeksplan. Hoofdstuk 3 bevat 

verdere informatie over het logboek, ICT-eisen en inleverdata. In hoofdstuk 4 kun je 

lezen hoe je het theorie gedeelte vorm geeft. In hoofdstuk 5 vind je de 

beoordelingsformulieren en in hoofdstuk 6 vind je handige TOOLS om mee aan de 

slag te gaan.  

 

 

1.1 De begeleiding  
 

Het maken van het profielwerkstuk wordt begeleid door een docent. In het 

voorexamenjaar schrijf je je in voor een vak en krijg je een vakdocent toegewezen als 

begeleider en maak je een start met het onderzoek. Dit houdt in dat Fase 1 en fase 2 

worden doorlopen in het voorexamenjaar, Fase 3 en 4 vinden plaats in het 

examenjaar.  

 

1.2 De beoordeling  
 

Zowel het doorlopen proces, als het opgeleverde product, als de presentatie van een 

profielwerkstuk wordt beoordeeld aan de hand van beoordelingsformulieren. Daarbij 

word je beoordeeld op: 

1. Informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken); 

2. Onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden;  

3. Presentatievaardigheden. 
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Tijdens het maken van het profielwerkstuk heb je begeleidings- en 

beoordelingsgesprekken met jouw begeleider. Begeleidingsgesprekken zijn bedoeld 

om tussentijdse resultaten te evalueren en indien nodig bij de sturen. Het 

opgeleverde product wordt beoordeeld door je begeleider. De presentatie wordt 

beoordeeld door je begeleider, een tweede beoordelaar en eventueel medeleerlingen 

en/of een ‘vakjury’. 

 
1.3 Product en presentatie 

 

Product 

Het product van je profielwerkstuk kan bestaan uit een verslag. Maar ook mogelijk is: 

poster, computersimulatie, artikel, website, maquette, ontwerp, rondleiding, toernooi, 

optreden, toneelstuk, lessenserie of nog een andere passende vorm. Bespreek met 

je begeleider welke productvorm je in gedachten hebt en wat de maximale omvang 

mag zijn. ‘Hoe meer, hoe beter’ is een principe dat zeker niet opgaat, het gaat om de 

kwaliteit. Als je kiest voor een product anders dan een verslag dan lever je ook 

een geschreven stuk in. 

 

Presentatie 

Voor elk tweetal geldt dat er een presentatie is van het profielwerkstuk. De bedoeling 

is dat dit een sprankelende presentatie is die 10 minuten duurt en waar beide leden 

van het groepje aan het woord komen. Je kan kiezen voor verschillende vormen. 

Denk aan bijvoorbeeld een PowerPoint, Prezi of poster met mondelinge toelichting.  
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H2. STAPPENPLAN  
Bij het maken van een profielwerkstuk doorloop je vier fasen, waarbij het aantal uren een 

richtlijn is:  

1. Fase 1: Onderwerp & onderzoeksvraag en deelvragen (10 uur) 

2. Fase 2: Onderzoeksplan (25 uur) 

3. Fase 3: Uitvoeren en verwerken (35 uur) 

4. Fase 4: Presenteren (10 uur) 

 

2.1 Fase 1: Onderwerp, onderzoeksvraag, deelvragen en/of hypothese 
Stap 1 Het kiezen van een onderwerp a.h.v. bijwonen van presentaties. 

Deze fase begint in je voorexamenjaar. Om een indruk te krijgen van waar een 

profielwerkstuk over gaat, ga je een tweetal presentaties van havo 5 of vwo 6 

leerlingen bijwonen. Deze worden gehouden op dinsdag 1 maart 2022 vanaf 16.00 

uur. Je schrijft je hiervoor via Magister in en krijgt dan een link naar de presentatie in 

de agenda van Magister. 

Je levert bij je begeleider op beoordelingsmoment I een reflectieverslag van deze 

twee presentaties. In dit verslag moet het volgende aan de orde komen: 

1. Per presentatie: 

1. Havo 5 of vwo 6 presentatie 

2. Namen van de leerlingen die de presentatie houden en de beoordelende 

docenten. 

3. Onderwerp van de presentatie. 

4. Korte inhoud van de presentatie. 

5. Wat heb je geleerd van de presentatie? 

6. Wat neem je mee voor je eigen profielwerkstuk? 

 

Stap 2. Het kiezen van een partner, onderwerp en vak. 

Kies een partner waarmee je samen het onderzoek wilt gaan uitvoeren. Onderschat 

het kiezen van een partner niet! De keuze van een partner is van belang omdat je 

een lange periode moet samenwerken. Het is belangrijk dat partners dezelfde 

belangstelling voor het onderwerp hebben en dat jullie goed kunnen samenwerken. 

Kies samen een onderwerp waar jullie het onderzoek naar willen doen en kies het 

daarbij behorende vak. Bij het kiezen van het onderwerp is het goed om na te gaan of 

alle plannen realiseerbaar zijn en houdt er rekening mee dat sommige dingen geld 

kunnen kosten. 

Schrijf je samen in voor dit vak in via een link naar Google Forms. Na inschrijving 

krijgen jullie te horen welke docent jullie gaat begeleiden. Niet inschrijven betekent 

automatisch dat je met iemand bij een vak en docent wordt ingedeeld. 

 

Stap 3. Het formuleren van de hoofdvraag en de deelvragen. 

Een scherp geformuleerde en goed afgebakende onderzoeksvraag is een 

noodzakelijke voorwaarde om het profielwerkstuk tot een goed einde te brengen. Het 

motto luidt: inperken en afbakenen. 

Vaak is een onderzoeksvraag opgedeeld in een aantal deelvragen, waarmee je het 

onderzoek verdeelt in kleinere stappen. Je krijgt daarmee beter zicht op de 

haalbaarheid en je vergroot de kans dat je alle kanten van de onderzoeksvraag 

belicht. 

 

Met de onderzoeksvraag en deelvragen maak je duidelijk wat je wel en wat je niet 

aan de orde stelt. Wanneer je goed hebt nagedacht over de onderzoeksvraag, word 
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je minder snel verleid zijpaden te gaan bewandelen. Daarnaast kun je uit beschikbare 

informatie het bruikbare beter selecteren. Bovendien kun je met een duidelijke 

onderzoeksvraag beter conclusies formuleren. 

Gebruik de checklist fase 1 uit het hoofdstuk ‘TOOLS’ van dit boekje om te kijken of 

je alle onderdelen van de eerste fase compleet hebt. 

Aan het eind van fase 1 is beoordelingsmoment  
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2.2 Fase 2: Het onderzoeksplan 

 

In een onderzoeksplan staat wat je gaat doen, hoe je dit gaat aanpakken, wat je 

tijdsplanning is en wie of wat je voor het onderzoek nodig hebt. Deze fase voer je 

vollerig uit in het voorexamenjaar. 

 

Het onderzoeksplan is een belangrijk onderdeel van het profielwerkstuk. Het maken 

van het onderzoeksplan geeft je een heldere kijk op jouw onderzoek. Achterin dit 

boekje staat een checklist (‘onderzoeksplan’) die je kunt gebruiken om te kijken of 

alle onderdelen van het onderzoeksplan aanwezig zijn. 
 

In het onderzoeksplan staat wat je gaat doen en hoe je dit gaat aanpakken. Dit is als het ware he 
raamwerk van je onderzoek. Het maken van het onderzoeksplan geeft je een heldere kijk op jouw 
onderzoek. Belangrijk is dat iemand die jouw onderzoek niet kent, door het lezen van het 
onderzoeksplan toch begrijpt wat je gaat doen. Het onderzoeksplan is een stappenplan, dus houd daar 
rekening mee. Het onderzoeksplan bestaat uit een aantal onderdelen: 
 
 

2.2.1 Inleiding 
 
In de inleiding wordt duidelijk wat jou aanspreekt in het onderzoek en wie er betrokken is bij het 
onderzoek. Eventueel kun je ook beschrijven waar jouw onderzoek op aansluit: 
 
Aanleiding:  
Geef duidelijk aan wat de aanleiding is 
voor het onderzoek. Wat spreekt je 
aan in het onderzoek? Waarom je het 
onderwerp gekozen hebt en voor wie 
kan de uitkomst van het onderzoek iets 
gaan opleveren? 
 

Voorbeeld 1: Op de zender discovery heb je een programma 

gezien over de hoogste brug van Europa: De brug van Millau. 

Deze brug is 20 meter hoger dan de Eiffeltoren. Je vind zo’n 

groot bouwproject fascinerend en besluit als thema ‘grote 

objecten’ te kiezen bij het vak natuurkunde. 

 

Voorbeeld 2: Na de middelbare school wil je graag naar de 

kunstacademie in Arnhem, afdeling mode. Je bent eigenlijk 

voortdurend bezig met Fashion. Je kiest door je interesse het 

thema ‘Mode door de eeuwen heen’ bij het vak 

Geschiedenis. 

 
Onderzoeksorganisatie: 
Geef kort aan wie er allemaal betrokken zijn bij je onderzoek. Het beste is om dit in een schema weer 
te geven. 
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Aansluiting onderzoek: 
Waar sluit dit onderzoek bij aan 
(eerder onderzoek, actualiteit)? 

Voorbeeld 1: In het lokaal bij biologie loopt een hamster in 

een glazen kooi. Elke keer als je er langs loopt merk je dat er 

ook speeltjes in de kooi liggen. Uit onderzoek blijkt dat 

hamsters graag een doolhof doorlopen. Maar welk doolhof 

werkt goed? Je houdt een onderzoek over de verschillende 

vormen doolhoven en speeltjes voor hamsters en ontwerpt 

n.a.v. dit onderzoek een eigen doolhof. 

 

Voorbeeld 2: Het is vaak in het nieuws: Jongeren en alcohol. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat op 15-jarige leeftijd al 50% 

van de jongeren regelmatig drinkt (NIPO), waarbij één op de 

tien 15-jarigen wel 10 glazen alcohol in een weekend drinkt. 

Je houdt een onderzoek op jouw school en organiseert n.a.v. 

dit onderzoek een debat over ‘jongeren en alcohol’. 

Daarnaast ontwerp je een poster die informatie geeft over de 

effecten van drinken op jonge leeftijd. 
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2.2.2 Probleemstelling 
 

De probleemstelling bestaat uit: 

 

Onderzoeksthema:  

Het thema mag niet te 

breed zijn. Werk het 

thema uit in de vorm 

van een schema. Geef 

in dit schema duidelijk 

aan wat het hoofdthema 

is en wat de 

deelthema’s zijn. In het 

schema moet duidelijk 

worden wat je wilt 

onderzoeken 

Voorbeeld: 

 

 

Doelstelling:  
Bij doelstelling schrijf je wat je wilt 
bereiken met je onderzoek. 

Voorbeeld 1: Doelstelling voor een leerling: Bijdrage 

leveren aan de discussie over alcoholgebruik onder 

leerlingen. Het onderzoek richt zich op het alcoholgebruik 

van leerlingen op het TAK tijdens een schoolfeest. 

 

Voorbeeld 2: Doelstelling voor een leerling: Inzicht krijgen in 

de ontwikkelingen die Turkije doormaakt om lid te worden 

van de Europese Unie. Het onderzoek richt zich erop of het 

waarschijnlijk is dat Turkije binnen 10 of 15 jaar toe zal 

treden tot de EU. 
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Onderzoeksvraag:  
Daarbij kun je onderscheid maken 
tussen de hoofdvraag (of -vragen) en 
deelvragen. De antwoorden op de 
deelvragen vormen samen het 
antwoord op de hoofdvraag. 

 

Voorbeeld: 

 Hoofdvraag: 

Wat gebeurt er in en met je lichaam bij het syndroom van 

Korsakov? 

Deelvragen: 

Wie heeft Korsakov ontdekt, en hoe en wanneer is het 

ontdekt? 

Hoe kun je het krijgen en wat tast het aan in je lichaam? 

Wat zijn de behandelmethodes voor het syndroom van 

Korsakov? 

Wat zijn de andere symptomen van het syndroom van 

Korsakov? 
2.2.3 Kernbegrippen 
  
Het kan zijn dat een belangrijk begrip 
in je onderzoek niet helemaal duidelijk 
is en dat zo’n begrip door 
verschillende mensen anders 
geïnterpreteerd wordt.  
In het kopje kernbegrippen kun je 
opschrijven wat jij met dit begrip 
bedoelt. 

Voorbeeld: Je houdt een onderzoek op een basisschool bij 

groep 8. Je onderzoeksvraag luidt: Welke factoren 

beïnvloeden de motivatie van leerlingen? 

 

Kernbegrip: Motivatie = het gevoel dat je aanzet tot het 

beginnen én afmaken van een taak. 
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2.2.4 Startende bronnenstudie 

 
Misschien ben je al iets 
tegengekomen dat je kunt gebruiken 
in je onderzoek. Zo niet... dan ga je 
opzoek. Schrijf hier alvast de bronnen 
op die je in je onderzoek wilt 
gebruiken. (bijvoorbeeld: een artikel, 
boek, een persoon of een 
documentaire). Noteer de bron, zodat 
je deze later kunt terugvinden en 
bestuderen. 

 
 
 

Voorbeeld 1: Website 

’Drank; wat drink jij?’ Een drinktest gelanceerd door het 

nationaal gezondheidsinstituut NIGZ. 

Op 29-04 gehaald van Internet: 

http://www.watdrinkjij.nl/kater.asp 

 

Voorbeeld 2:Boek 

Morris, Neil, zonne-energie East Sussex, 2007 
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2.2.5 Onderzoeksaanpak 

 
In de onderzoeksaanpak geef je aan 
op welke wijze informatie wordt 
verzameld om de onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Het is fijn om in je plan 
al een idee te hebben hoe je het gaat 
aanpakken. Je onderzoeksaanpak is 
uiteindelijk een soort stappenplan. 
Gebruik de volgende vijf vragen als 
richtlijn: 
1. Waar haal je welke informatie 

vandaan? 
2. Hoe verkrijg je de informatie? 
3. Welke actie voer je uit? 
4. Wat moet het opleveren? 
5. Hoe maak je de resultaten 

zichtbaar? 
Vraag drie (III) is niet altijd te 
beantwoorden bij elk onderzoek. 

voorbeeld 1: 
In een onderzoek over motivatie bij basisschoolleerlingen ziet een 
stukje van de onderzoeksaanpak er als volgt uit: 

1. leerlingen van de basisschool 
2. interview 
1. Wanneer leerlingen gemotiveerd zijn en welke 

factoren deze motivatie beïnvloeden. 
2. Verslag 

 
voorbeeld 2: 
In een onderzoek over bruggen kan een stukje van de 
onderzoeksaanpak er als volgt uitzien: 

1. opstelling hangbrug 
2. metingen 
1. het verband tussen de dikte van een tui (kabel) en 

de maximale spankracht 
2. Een meetrapport met daarin: 

1. onderzoeksvraag 
2. hypothese 
3. onderzoeksopzet 
4. meetresultaten (tabel en grafiek) 
5. conclusie 

 

 
2.2.6 Planning 

 
Maak een (grove) planning van je onderzoek. Wanneer doe je wat? En wie is/zijn erbij betrokken? 
Een indeling per maand is een goed idee. 

 
 

Aan het eind van fase 2 lever je het onderzoeksplan in. Dit is beoordelingsmoment II.  
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2.3 Fase 3: Uitvoeren en verwerken 
 

Stap 1 

Is het onderzoeksplan besproken met je begeleider dan kan je beginnen met het 

uitvoeren van je onderzoek.  

 

Stap 2 

Je werkt aan je eindproduct. Dit doe je door onder andere de antwoorden op de 

deelvragen te vinden. Doe dat in gedeeltes en bespreek die met je begeleider. Zorg 

ervoor dat je in je eigen woorden schrijft. Ga niet kopiëren en plakken vanuit 

internetbronnen.  

Uiteraard verwerk je onderdelen van je onderzoeksplan in je eindproduct. Als alles 

klaar is, lever je de ruwe versie in zodat je begeleider feedback kan geven.  

Let er op dat een stuk schrijven tijd kost. De eerste versie is nooit het eindproduct, je 

zal moeten herschrijven. Houdt daar dus rekening mee in je planning. 

Verder onderzoeken kost tijd. Dit kan omdat je zelf zaken moet opzetten en uitzoeken 

(bijvoorbeeld een eigen enquête) of omdat je de informatie die je nodig hebt niet 

vindt. 

Neem bij problemen altijd contact op met je begeleider. Samen zoeken jullie dan naar 

een oplossing. 

Belangrijk bij je eindproduct is dus: 

1. geschreven in eigen woorden (= NIET kopiëren en plakken) 

2. genoeg diepgang (= meer dan beschrijven, dus verbanden leggen e.d.) 

3. werk met voetnoten (= bronvermeldingen, toelichtingen) 

4. werk met bijlagen (= extra informatie die niet in de tekst hoort) 

 

Aan het eind van fase 3 lever je de definitieve versie in en dit is beoordelingsmoment 

III.  

 

 

 2.4 Fase 4: De presentatiefase  
 

In de presentatiefase bereid je een presentatie van je werkstuk voor en je presenteert 

het.  

Voor de presentatie krijg je een beoordeling en dat is beoordelingsmoment IV. 
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3. VERDERE INFORMATIE 
 

 

3.1 Logboek 
 

Tijdens alle fasen van het profielwerkstuk houd je een persoonlijk logboek bij. Een 

logboek heeft een aantal functies: het is voor jou een hulpmiddel bij het systematisch 

verzamelen van informatie en voor je begeleider is het een hulpmiddel om snel 

inzicht te krijgen in het gevolgde werkproces. Als er bijzonderheden zijn, vermeld 

deze dan in het logboek. Tevens geef je aan welke keuzes je hebt gemaakt.  

 

In een logboek staan zaken als datum, tijd, plaats en verrichte werkzaamheden, 

eventueel aangevuld met een resultaat of opmerking en gemaakte afspraken. In het 

voorbeeld kan je zien hoe een logboek gemaakt kan zijn. 
 

d

a

t

u

m  

t

i

j

d  

plaats  verrichte 

werkzaamh

eden  

opmerkingen   

1

0

-

1

2  

1

5 

m

i

n

u

t

e

n  

school  Overleg met docent  

1

1

-

1

2  

o

c

h

t

e

n

d  

bibliotheek  Informatie 

over …… 

gezocht  

niet gevonden. We kiezen voor ... 

 

NB: Een logboek moet je steeds bijhouden en aanvullen, zodat het centraal kan 

staan tijdens de bespreking met je docent; het moet zowel bij het onderzoeksplan als 

bij het eindproduct ingeleverd worden. 

  

 

3.2 ICT-eisen  
 

Alle papieren die je bij je begeleider gaat inleveren moeten voldoen aan een aantal 

ICT-eisen:  

1. Teksten zijn opgesteld in een tekstverwerkingsprogramma;  

2. Afbeeldingen, grafieken, tabellen en dergelijke zijn digitaal (dus niet met schaar en lijm); 

3. Het definitieve geschreven deel van je profielwerkstuk bevat een automatische 

inhoudsopgave en kop- en voetteksten met in ieder geval automatische paginanummering 

en eventueel titel.  

4. Papieren die je tussentijds inlevert, zitten in een snelhechter. 

 
 

3.3 Bronvermelding 
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Voor bronverwijzing bestaan duidelijke regels (APA6), gebruik deze. Alle gebruikte bronnen dienen 

vermeld te worden. Dit geldt voor zowel tekstinformatie als illustraties en figuren.  

1. APA-stijl richtlijnen voor bronvermelding  
2. Bronvermeldingen toevoegen in een Word-document  
3. APA Generator op Scribbr  

 

 

https://www.scribbr.nl/category/apa-stijl/
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/bronvermeldingen-toevoegen-in-een-word-document-ab9322bb-a8d3-47f4-80c8-63c06779f127
https://www.scribbr.nl/bronnengenerator/apa/
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3.4 Belangrijke data voor examenkandidaten van 2022 
 

Voor alle data geldt dat dit de uiterste datum en tijd is.  

Je mailt het te beoordelen onderdeel naar je begeleidende vakdocent en de PWS-

coördinator voor 13.00 uur op de aangegeven datum. De tijd dat de mail binnenkomt 

bij de PWS-coördinator geldt. Is dat later dan 13.00 uur, dan worden voor dat 

beoordelingsmoment 0 punten toegekend. 

Mocht je door omstandigheden de deadline niet halen, dan moet je schriftelijk uitstel 

aanvragen. Dit moet uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de inleverdatum geregeld zijn. 

Je vraagt dit aan bij de examensecretaris. Deze beoordeelt de reden en geeft 

uitsluitsel over het uitstel. De examensecretaris geeft dit door aan de PWS-

coördinator die de controle op inleveren uitvoert. 

Eerder inleveren mag; je mag dus bijvoorbeeld je onderzoeksplan in je 

voorexamenklas al inleveren. Maak dus tijdig afspraken met je begeleider en stel 

bijtijds vragen als er zaken onduidelijk zijn. De beoordelingsformulieren zijn te vinden 

in hoofdstuk 5.  
 

Voorexamenklas:   

Maandag 14 

februari 2022 

Introductie en voorlichting  

1 maart 2022 Bijwonen presentaties  

7 maart 2021 Partnerkeuze en vak / 

onderwerp kiezen. 

Inschrijven bij vak via link 

Google Forms. 

 

uiterlijk dinsdag 

19 april 2022 

voor 13.00 uur! 

Reflectieverslag & 

Beoordelingsproduct 1 

inleveren en mailen naar 

begeleider en PWS-

coördinator. 

Beoordelingsmoment 

I 

dinsdag 14 juni 

2022 voor 13.00 

uur. 

Onderzoeksplan 

inleveren en mailen naar 

begeleider en PWS-

coördinator, 

Beoordelingsmoment 

II 

 

Examenklas:   

   

September -  

november 

2022 

Geschreven stuk inleveren 

ter controle 

Optioneel 

Uiterlijk 20 

december 

2022 voor 

13.00 uur 

Inleveren definitieve versie Beoordelingsmoment 

III 

21 februari 

2023 vanaf 

16.00 uur 

Presentatie Beoordelingsmoment 

IV 
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4. Het theoretisch gedeelte 
 
Bij het schrijven is de doelgroep belangrijk. Dit zijn je klas- of leeftijdgenoten. Bedenk 

welke voorkennis zij hebben. Schrijf geen zaken op die bekend zijn bij je doelgroep, 

behalve als het noodzakelijk is om je verhaal te ondersteunen. Houd dit echter kort 

en verwijs naar een bron waar dit staat. Houd je stijl zo eenvoudig mogelijk; geen 

ingewikkelde woorden en zinsconstructies, waar je doelgroep nauwelijks iets van 

begrijpt. Gebruik ook geen populaire taal.  

 

Theoretische stukken (een onderzoeksverslag, een recensie, een artikel en 

dergelijke) kennen in het algemeen een tamelijk vaststaande structuur, namelijk een 

inleiding, een hoofdtekst en een samenvatting.  

 

In het theoretisch gedeelte over een zelf uitgevoerd onderzoek worden in de inleiding 

de onderzoeksvraag, de deelvragen en/of de hypothese beschreven. Na de inleiding 

volgt een uiteenzetting over de gebruikte methode, hulpmiddelen en materialen. 

Daarna een overzicht van de gevonden resultaten. Daarna volgt een conclusie / 

discussie (bespreking), waarin onder andere aangegeven wordt in hoeverre de 

onderzoeksvraag is beantwoord en/ of de hypothese is bevestigd, hoe betrouwbaar 

de uitkomsten zijn en welke vragen niet zijn beantwoord. Als een onderzoek niet het 

verwachte resultaat oplevert, geef je aan waaraan dit zou kunnen liggen. Meer 

informatie over een onderzoeksverslag: www.betavak.nl/onderzoek/voorwoord.htm.  

 

Het verslag bevat dan ook de volgende onderdelen: 

1. een voorkant 

2. een titelpagina 

3. (een voorwoord) 

4. een inleiding 

5. de hoofdtekst 

6. de conclusie / samenvatting / discussie 

7. (een nawoord) 

8. de bibliografie 

9. het logboek 

10. de bijlagen. 

In het navolgende wordt dieper ingegaan op: de Voorkant & titelpagina, de 

inhoudsopgave, het voor- /nawoord & de inleiding, de hoofdtekst, de conclusie / 

samenvatting / discussie, de literatuurlijst en de bijlagen.  

 

 

4.1 Voorkant & Titelpagina  
 

Op de voorkant staat alleen je titel en jullie namen. De titel moet kort en krachtig de 

inhoud karakteriseren. Kort wil zeggen: minder dan tien woorden. Gebruik geen 

afkortingen in de titel. Zorg voor een titel die past bij je tekst. Probeer een pakkende 

titel te verzinnen, die de lezers uitdaagt om te gaan lezen.  

Op de titelpagina staat achtereenvolgens vermeld:  

▪ titel (eventueel met ondertitel);  

▪ voorletter(s) en achternaam van de schrijver(s);  

▪ profiel en vak(ken);  

▪ school, klas, datum;  

http://www.betavak.nl/onderzoek/voorwoord.htm
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▪ plaats van vestiging van de school;  

▪ naam van de begeleiders.  

 

4.2 Inhoudsopgave  
 

De inhoudsopgave geeft in een notendop de opbouw van de tekst weer. Alle 

bladzijden zijn voorzien van een paginanummer met uitzondering van de voorkant, de 

titelpagina en de inhoudsopgave.  

 

4.3 Voor-  / nawoord & Inleiding  
 

In de inleiding is plaats om de achtergrond of het belang van het onderwerp en de 

hoofd- of onderzoeksvraag toe te lichten. Daarnaast kun je een persoonlijke noot 

toevoegen over hoe je tot de keuze van het onderwerp gekomen bent (dit mag ook in 

het voorwoord). Eventueel kan daar nog een korte omschrijving van centrale 

begrippen aan worden toegevoegd.  

Tenslotte is het gebruikelijk in de inleiding de opbouw van de tekst per hoofdstuk aan 

te geven. De definitieve versie van de inleiding kan pas worden geschreven, wanneer 

de indeling en de inhoud van het schriftelijke verslag vastligt.  

De volgende onderdelen horen niet thuis in een inleiding, maar kun je kwijt in een 

voor- of nawoord:  

▪ een dankbetuiging aan mensen die aan de totstandkoming hebben bijgedragen;  

▪ je mening over het werken aan het profielwerkstuk;  

▪ de tevredenheid over de samenwerking met medeleerlingen.  

 

4.4 De hoofdtekst  
 

De hoofdtekst is doorgaans opgebouwd uit hoofdstukken, die weer onderverdeeld 

zijn in paragrafen. Houd de titels van de hoofdstukken en paragrafen kort en zorg 

ervoor dat de titel de essentie weergeeft van het betreffende hoofdstuk of de 

betreffende paragraaf. Gebruik dus niet de deelvragen als titel. Vanzelfsprekend zijn 

de titels identiek aan die in de inhoudsopgave.  

Tabellen en figuren zijn uitstekende middelen om overzichtelijk en compact een 

hoeveelheid informatie aan de lezer aan te bieden. Ze moeten worden voorzien van 

een volgnummer en een titel. Wanneer een tabel of figuur niet door jezelf is 

opgesteld, moet je de bron vermelden. In de tekst zelf verwijs je naar de figuur of 

tabel.  

Het is gebruikelijk de hoofdtekst af te sluiten met één of enkele conclusies. Het is 

handig om op dit moment nog eens te overdenken of je die hoofdvraag niet beter 

anders moet formuleren.  
 

4.5 Conclusie / samenvatting / discussie 
 

In de conclusie komt geen nieuwe informatie meer aan bod. De conclusie is een 

korte, kernachtige weergave van de inhoud van de hoofdtekst, met onder meer de 

hoofdconclusies van het onderzoek en een antwoord op je hoofdvraag. Sluit in de 

conclusie zo goed mogelijk aan bij de deelvragen in de inleiding. 
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Verder leg je uit hoe zeker je bent van je conclusie en bespreek je wat je misschien 

beter anders had kunnen doen of wat aanbevelingen zijn voor vervolgonderzoek. 

Literatuurverwijzingen, citaten, tabellen en figuren horen niet in een conclusie / 

samenvatting thuis.  
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4.6 Bibliografie 
 

In de bibliografie staan alle gebruikte bronnen. In word kun je bij verwijzingen een 

bibliografie maken, nadat je alle bronnen via APA hebt ingevoerd. 

1. Ga naar verwijzingen 

2. Kopje bibliografie 

3. Klk op Bibliografie 

4. De bibliografie wordt automatisch gemaakt. 

 
4.7 Bijlagen  

 

In een bijlage kan informatie worden opgenomen die voor de lezer de moeite waard 

is, maar te gedetailleerd is om in de hoofdtekst op te nemen. Bijvoorbeeld uitgebreide 

tabellen. In het algemeen geldt: beperk het aantal bijlagen. Als je bijlagen hebt voeg 

dan een bijlagenlijst toe met titels en paginanummering.  

 

4.8 Typografische verzorging  
 

Het verslag moet duidelijk leesbaar zijn. Let goed op je spelling en het gebruik van 

leestekens. Vaak zal de spellingcontrole in je tekstverwerkingsprogramma niet alle 

fouten eruit halen. Lees daarom je eigen teksten altijd nauwkeurig door en laat je 

tekst ook door iemand anders lezen voordat je deze definitief bij je begeleider 

inlevert.  

Je kunt met illustraties werken om je verhaal verder te onderbouwen of te 

verlevendigen: tabellen, grafieken, grafische kaarten, citaten, foto’s, cartoons en 

dergelijke. Zorg ervoor dat de illustraties functioneel zijn en zorg voor een juiste 

bronvermelding. 
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5. BEOORDELINGSFORMULIEREN 
 

Het Profielwerkstuk kent vier beoordelingsmomenten. Als je het product voor een 

beoordelingsmoment te laat of niet inlevert, krijg je 0 punten voor dat 

beoordelingsmoment. Je mailt voor 13.00 uur op de aangegeven datum je werk naar 

je begeleidende docent en de PWS-coördinator. 

 

 

5.1 Beoordelingsmoment I  
 

Dit is het eerste product waarvoor je een beoordeling krijgt. Het bestaat uit een 

onderwerp, hoofdvraag, deelvragen en/of hypothese. Hiervoor wordt onderstaande 

tabel gebruikt. 
 

 M

a

x

.  

P

u

n

t

e

n 

P

u

n

t

e

n  

Opmerkingen 

Reflectieverslag presentaties 

5. Per presentatie: 

1. Havo 5 of vwo 6 

2. Namen van de leerlingen die de 

presentatie houden en de 

beoordelende docenten. 

3. Onderwerp van de presentatie. 

4. Korte inhoud van de presentatie. 

5. Wat heb je geleerd van de 

presentatie? 

6. Wat neem je mee voor je eigen 

profielwerkstuk? 

 

1

0  

  

Onderwerp: 

1. Is origineel 

1   

Hoofdvraag: 
1. Past bij het schooltype/niveau 

2. Geeft goed aan wat er onderzocht wordt (is 

eenduidig). 

3. Is scherp geformuleerd 

3   

Deelvraag/-vragen en/of hypothese: 
4. Sluit(en) aan bij de hoofdvraag 

5. Is/zijn zo gesteld dat ze samen antwoord geven op 

de hoofdvraag 

6. Is/zijn scherp geformuleerd  

7. Is/zijn uitvoerbaar? Is/zijn haalbaar? 

8. Heeft/Hebben voldoende vakinhoudelijk niveau 

5   

Netheid en structuur: 
9. Voldoet aan ICT- eisen 

1   

Totaal 2

0 
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Datum  Paraaf docent: 
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5.2 Beoordelingsmoment II 
 

 

Voor de beoordeling van het onderzoeksplan wordt onderstaande beoordelingslijst 

gebruikt. 

 
 

  M

a

x

. 

p

u

n

t

e

n  

P

u

n

t

e

n 

Opmerkinge

n 

Inleiding Aanleiding 

10. Motivatie voor keuze 

11. Beschrijving van doelgroep 

2   

Onderzoeksorganisatie 

1. Wie is/zijn er betrokken? 

2   

Aansluiting onderzoek 2   

Probleemst

elling 
Onderwerp/thema 

2. Weergave hoofd- en 

deelthema’s 

3. Gebruik van begrippen die er 

toe doen (relevant zijn) 

2   

 Doelstelling 

4. Formuleren van het doel dat 

je hebt met je onderzoek  

2   

 Onderzoeksvraag 

5. (Her)geformuleerd 

2   

 Deelvragen of 

hypothese 

6. (Her)geformuleerd 

2   

Kernbegrip

pen 
Omschrijving 

7. Verheldering begrippen 

2   

Startende 

bronnenstu

die 

Bronnenlijst 

8. Omvang 

9. Betrouwbaarheid 

10. Variatie in bronnen 

4   

Onderzoek

saanpak 
11. Duidelijke stappen in aanpak 

(waar vandaan, hoe te krijgen, 

welke actie, wat opleveren, 

hoe zichtbaar maken)  

12. Logische volgorde 

13. Uitvoerbaarheid activiteiten 

6   

Planning 14. Realistische planning in tijd 2   

Logboek Geeft beeld van: 

15. Gemaakte keuzes 

16. Verrichte werkzaamheden 

2   

Totaal  3

0 

  



 

25 
 

 

Datum:    Paraaf docent: 
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5.3 Beoordeling profielwerkstuk (beoordelingsmoment III)   
 

Voor de beoordeling van het eindproduct wordt onderstaande beoordelingslijst 

gebruikt. Als de vorm van je eindproduct erg bijzonder is, kan de begeleider de 

beoordeling op enkele punten aanpassen. 

 

 M

a

x

. 

p

u

n

t

e

n 

 

P

u

n

t

e

n 

Opmerkingen 

Inleiding  

1. Introductie van het onderwerp + algemene inleidende informatie 

2. Toelichting op en formulering van hoofdvraag/probleemstelling  

3. Deelvragen en/of hypothese voor start onderzoek 

4. Uitleg van de hoofdstukindeling   

5. Beschrijving van de gekozen onderzoeksopzet en -uitvoering 

7   

Hoofdtekst*   

1. Bevat relevante informatie (info die er toe doet) voor het  

beantwoorden van hoofdvraag en deelvragen 

2. Correcte en begrijpelijke weergave van bronnen en feitelijkheden 

3. Feiten zijn controleerbaar d.m.v. bronvermeldingen 

4. Beweringen worden beargumenteerd 

5. De informatie uit verschillende bronnen is samengevoegd tot één 

geheel 

6. Functioneel gebruik van grafieken/tabellen/kaarten/figuren/mo-

dellen/foto's/oefeningen enz. 

3

5 

  

Conclusie*   

7. Wordt er een goed bij de onderzoeksvragen aansluitende 

conclusie getrokken/antwoord op de  deelvragen en de 

hoofdvraag gegeven? 

1. Is informatie uit de kern gebruikt om de conclusie te 

onderbouwen? 

2. Onderzoek(smethode) wordt geëvalueerd en de wenselijkheid 

van meer informatie/nader onderzoek wordt aangegeven. 

3. Worden de uitkomsten vergeleken met de hypothese? 

1

0 

  

Techniek   

4. Vereiste verslagindeling toegepast (titel(blad), inhoudsopgave, 

inleiding, kern/middenstuk, slot) 

5. Logisch gebruik van hoofdstukken, paragrafen en alinea-indeling 

6. Overzicht literatuur/bronnenopgave is volgens de regels 

5   

Taalgebruik   

7. Duidelijk (begrijpelijk) taalgebruik/eigen woordgebruik 

8. Correcte spelling 
3   

Presentatie/Uiterlijke vormgeving   

9. Zorg besteed aan afwerking/illustraties/lay-out 5   

Diepgang/moeilijkheidsgraad van het onderzoek   
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10. Moeilijkheidsgraad van het onderwerp 

11. Diepgang van de uitwerking (middenstuk) 

12. Diepgang van de conclusies (slot) 

5   

Logboek 5   

13. Compleet    

Totaal 7

5 

  

Datum:      

  

 Paraaf docent: 

 
*Dit onderdeel kan een docent aanpassen bijvoorbeeld als het product een wetenschappelijk verslag is. 
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5.4 Beoordeling presentatie (beoordelingsmoment IV)   
 

Voor de beoordeling van de presentatie wordt onderstaande beoordelingslijst 

gebruikt. 
 

 

 M

a

x

. 

p

u

n

t

e

n 

P

u

n

t

e

n 

Opmerkingen 

Inleiding: 

14. Introductie onderwerp 

15. Aanleiding (motivatie/passie) onderzoek 

16. Het  wat en hoe van het onderzoek is duidelijk 

5   

Kern: 
17. Heldere omschrijving van inhoud 

18. Weergave relevante informatie 

5   

Conclusie/discussie: 

19. Passend bij gepresenteerde informatie/ 

onderzoeksvragen  

20. Sterke en zwakke punten van onderzoek besproken 

5   

Uiterlijke verzorging van presentatie  

21. Helder ingedeeld 

22. Op ondersteunende en verlevendigende wijze gebruik 

gemaakt van presentatiemiddelen (zoals evt. gebruikte 

materialen)  

5   

Techniek 

23. Spreekgemak en verstaanbaarheid 

24. (Oog)contact met publiek 

25. Reageren en ingaan op vragen 

26. Tempo, volume, woordkeus verhogen de geboeidheid 

en het luistergemak  

5   

Totaal 2

5 

  

    

Datum:       Paraaf docent: 

 

 

5.5 Eindbeoordeling  

 

Beoordelingsmoment I  

Beoordelingsmoment II 

Beoordelingsmoment III 

Beoordelingsmoment IV  + 

= aantal punten 

 

Omrekentabel: 

Aantal punten cijfer 
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0 1 

1 – 34 2 

35 – 48 3 

49- 64 4 

65 – 80 5 

81 – 96 6 

97 – 112 7 

113 – 128 8 

129 – 142 9 

143 – 150 10 
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6. TOOLS 
 

 

6.1 Checklist Fase 1. 
 

Deze checklist is een hulpmiddel om je te helpen bij fase 1.  

 

 

Tijd Opmerking 

 Inschrijven voor presentaties   

 Bijwonen presentaties   

 Lezen boekje PWS   

 Bedenken onderwerp   

 Zoeken partner   

 Overleg met partner over onderwerp   

 Inschrijven voor vak   

 Mindmapping voor uitwerken onderwerp   

 Bibliotheek: info in boeken   

 Info zoeken op internet   

 Inlezen   

 Vragen? stellen aan begeleider   

 Hoofdvraag/deelvragen of 

Onderzoeksvraag/hypothese 

  

 Inleveren/mailen begeleider met cc naar 

PWS-coördinator 
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6.2 Checklist onderzoeksplan  

 
Onderdeel 

 

Gedaan Opmerking 

Inleiding Aanleiding schrijven   

 Onderzoeksorganisatie   

 Aansluiting onderzoek   

Probleemstelling Onderwerp/thema   

 Doelstelling   

 Onderzoeksvraag   

 Deelvragen of hypothese   

Kernbegrippen Omschrijving   

Startende 

bronnenlijst 

Vermelden van bronnen   

Onderzoeksaanpak I Waar haal je informatie 

vandaan? 

II Hoe verkrijg je 

informatie? 

III Welke actie voer je uit? 

IV Wat moet het 

opleveren 

V Hoe maak je resultaten 

zichtbaar? 

  

Logboek Logboek met totale 

planning 
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6.3 Handige websites 
 

Op zoek naar een onderwerp?  

http://www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/index  

http://www.wageningenuniversity.nl/NL/onderwijs/profielwerkstuk/  

http://www.werkstuknetwerk.nl/zoekpakket  

http://www.ru.nl/profielwerkstuk/  

 

Hoe schrijf ik een profielwerkstuk?  

http://scholierenlab.tudelft.nl/nl/rapporteren/hoe-schrijf-ik-een-profielwerkstuk/  

http://www.betavak.nl/onderzoek/voorwoord.htm  

http://www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/alfasteunpunt/schrijven/index  

 

Hoe win ik een prijs met mijn profielwerkstuk?  

http://www.knawonderwijsprijs.nl/  

http://www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/wineenprijs/index  

http://www.wageningenuniversity.nl/NL/onderwijs/profielwerkstuk/prijzen/  

http://www.ru.nl/exo/van_melsen_prijs/meedoen/ 
 

 

 

http://www.ru.nl/exo/van_melsen_prijs/meedoen/
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6.4 Stappenplan 
 

 

 

Profielwerkstuk 

Profielwerkstuk 

Profielwerkstuk 

Profielwerkstuk 

Partner, presentaties bijwonen en 

onderwerp kiezen 

Hoofd- en deelvragen 

bedenken 

Onderzoeksplan maken 

Onderzoek uitvoeren  

Onderzoek uitwerken 

Eindproduct afronden 

Presentatie 

Inschrijven vak 

BEOORDELINGS- 

MOMENT 1 

BEOORDELINGS- 

MOMENT 2 

 

Ruwe versie 

eindproduct maken 

BEOORDELINGS- 

MOMENT 3 

 

BEOORDELINGS- 

MOMENT 4 

 

Begeleidingsgesprek 

‘eerste geschreven stuk 

inleveren’ 

Begeleiding: ‘ruwe 

versie inleveren’ 

BPartner, presentaties 

bijwonen en onderwerp 

kiezen 

egeleiding: ‘ruwe versie 

inleveren’ 

Begeleiding: 

‘ruwPartner, 

presentaties bijwonen 

en onderwerp kiezen 

 Hoofd- en deelvragen 

bedenken 

:Onderzoeksplan maken 

eOnderzoek uitvoeren  

n’ 
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H7. Instroomtraject PWS 
Bij het maken van een profielwerkstuk doorloop je drie fasen, waarbij het aantal uren een 

richtlijn is. Ten opzicht van het eerder in hoofdstuk 2 genoemde stappenplan worden fase 1 en 2 nu 

samengevoegd tot fase 1. De te doorlopen fasen zijn: 

27. Fase 1: Onderwerp & onderzoeksvraag en deelvragen & Onderzoeksplan (35 uur) 

1. Inleveren uiterlijk 4 oktober 2022. 

28. Fase 2: Uitvoeren en verwerken (35 uur) 

1. Inleveren uiterlijk 20 december 2022. 

29. Fase 3: Presenteren (10 uur) 

1. Uitvoeren op 21 februari 2023.. 
 

Hieronder worden de verschillende fasen nog beschreven. 

7.1 Fase 1: 
7.1.1.  Onderwerp, onderzoeksvraag, deelvragen en/of hypothese  

Stap1. Het kiezen van een onderwerp en vak. 

Kies een onderwerp waar jullie het onderzoek naar willen doen en kies het daarbij 

behorende vak. Bij het kiezen van het onderwerp is het goed om na te gaan of alle 

plannen realiseerbaar zijn en houdt er rekening mee dat sommige dingen geld 

kunnen kosten. 

Neem contact op met de PWS-coördinator  over de keuze van een mogelijk vak. 

Na overleg met teamleiding krijgen je te horen welke docent je gaat begeleiden. 

 

Stap 2. Het formuleren van de hoofdvraag en de deelvragen. 

Een scherp geformuleerde en goed afgebakende onderzoeksvraag is een 

noodzakelijke voorwaarde om het profielwerkstuk tot een goed einde te brengen. Het 

motto luidt: inperken en afbakenen. 

Vaak is een onderzoeksvraag opgedeeld in een aantal deelvragen, waarmee je het 

onderzoek verdeelt in kleinere stappen. Je krijgt daarmee beter zicht op de 

haalbaarheid en je vergroot de kans dat je alle kanten van de onderzoeksvraag 

belicht. 

 

Met de onderzoeksvraag en deelvragen maak je duidelijk wat je wel en wat je niet 

aan de orde stelt. Wanneer je goed hebt nagedacht over de onderzoeksvraag, word 

je minder snel verleid zijpaden te gaan bewandelen. Daarnaast kun je uit beschikbare 

informatie het bruikbare beter selecteren. Bovendien kun je met een duidelijke 

onderzoeksvraag beter conclusies formuleren. 

Gebruik de checklist fase 1 uit het hoofdstuk ‘TOOLS’ van dit boekje om te kijken of 

je alle onderdelen van de eerste fase compleet hebt. 

 
7.1.2.  Het onderzoeksplan 

 

In een onderzoeksplan staat wat je gaat doen, hoe je dit gaat aanpakken, wat je 

tijdsplanning is en wie of wat je voor het onderzoek nodig hebt. Deze fase voer je 

volledig uit in het voorexamenjaar. 

 

Het onderzoeksplan is een belangrijk onderdeel van het profielwerkstuk. Het maken 

van het onderzoeksplan geeft je een heldere kijk op jouw onderzoek. Achterin dit 



 

35 
 

boekje staat een checklist (‘onderzoeksplan’) die je kunt gebruiken om te kijken of 

alle onderdelen van het onderzoeksplan aanwezig zijn. 
 

In het onderzoeksplan staat wat je gaat doen en hoe je dit gaat aanpakken. Dit is als het ware he 
raamwerk van je onderzoek. Het maken van het onderzoeksplan geeft je een heldere kijk op jouw 
onderzoek. Belangrijk is dat iemand die jouw onderzoek niet kent, door het lezen van het 
onderzoeksplan toch begrijpt wat je gaat doen. Het onderzoeksplan is een stappenplan, dus houd daar 
rekening mee. Het onderzoeksplan bestaat uit een aantal onderdelen: 
 
 

7.1.2.1 Inleiding 
 
In de inleiding wordt duidelijk wat jou aanspreekt in het onderzoek en wie er betrokken is bij het 
onderzoek. Eventueel kun je ook beschrijven waar jouw onderzoek op aansluit: 
 
Aanleiding:  
Geef duidelijk aan wat de aanleiding is 
voor het onderzoek. Wat spreekt je 
aan in het onderzoek? Waarom je het 
onderwerp gekozen hebt en voor wie 
kan de uitkomst van het onderzoek iets 
gaan opleveren? 
 

Voorbeeld 1: Op de zender discovery heb je een programma 

gezien over de hoogste brug van Europa: De brug van Millau. 

Deze brug is 20 meter hoger dan de Eiffeltoren. Je vind zo’n 

groot bouwproject fascinerend en besluit als thema ‘grote 

objecten’ te kiezen bij het vak natuurkunde. 

 

Voorbeeld 2: Na de middelbare school wil je graag naar de 

kunstacademie in Arnhem, afdeling mode. Je bent eigenlijk 

voortdurend bezig met Fashion. Je kiest door je interesse het 

thema ‘Mode door de eeuwen heen’ bij het vak 

Geschiedenis. 

 
Onderzoeksorganisatie: 
Geef kort aan wie er allemaal betrokken zijn bij je onderzoek. Het beste is om dit in een schema weer 
te geven. 

 
Aansluiting onderzoek: 
Waar sluit dit onderzoek bij aan 
(eerder onderzoek, actualiteit)? 

Voorbeeld 1: In het lokaal bij biologie loopt een hamster in 

een glazen kooi. Elke keer als je er langs loopt merk je dat er 

ook speeltjes in de kooi liggen. Uit onderzoek blijkt dat 

hamsters graag een doolhof doorlopen. Maar welk doolhof 

werkt goed? Je houdt een onderzoek over de verschillende 

vormen doolhoven en speeltjes voor hamsters en ontwerpt 

n.a.v. dit onderzoek een eigen doolhof. 

 

Voorbeeld 2: Het is vaak in het nieuws: Jongeren en alcohol. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat op 15-jarige leeftijd al 50% 

van de jongeren regelmatig drinkt (NIPO), waarbij één op de 

tien 15-jarigen wel 10 glazen alcohol in een weekend drinkt. 

Je houdt een onderzoek op jouw school en organiseert n.a.v. 

dit onderzoek een debat over ‘jongeren en alcohol’. 

Daarnaast ontwerp je een poster die informatie geeft over de 

effecten van drinken op jonge leeftijd. 
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7.1.2.2 Probleemstelling 
 

De probleemstelling bestaat uit: 

 

Onderzoeksthema:  

Het thema mag niet te 

breed zijn. Werk het 

thema uit in de vorm 

van een schema. Geef 

in dit schema duidelijk 

aan wat het hoofdthema 

is en wat de 

deelthema’s zijn. In het 

schema moet duidelijk 

worden wat je wilt 

onderzoeken 

Voorbeeld: 

 

 

Doelstelling:  
Bij doelstelling schrijf je wat je wilt 
bereiken met je onderzoek. 

Voorbeeld 1: Doelstelling voor een leerling: Bijdrage 

leveren aan de discussie over alcoholgebruik onder 

leerlingen. Het onderzoek richt zich op het alcoholgebruik 

van leerlingen op het TAK tijdens een schoolfeest. 

 

Voorbeeld 2: Doelstelling voor een leerling: Inzicht krijgen in 

de ontwikkelingen die Turkije doormaakt om lid te worden 

van de Europese Unie. Het onderzoek richt zich erop of het 

waarschijnlijk is dat Turkije binnen 10 of 15 jaar toe zal 

treden tot de EU. 
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Onderzoeksvraag:  
Daarbij kun je onderscheid maken 
tussen de hoofdvraag (of -vragen) en 
deelvragen. De antwoorden op de 
deelvragen vormen samen het 
antwoord op de hoofdvraag. 

 

Voorbeeld: 

 Hoofdvraag: 

Wat gebeurt er in en met je lichaam bij het syndroom van 

Korsakov? 

Deelvragen: 

Wie heeft Korsakov ontdekt, en hoe en wanneer is het 

ontdekt? 

Hoe kun je het krijgen en wat tast het aan in je lichaam? 

Wat zijn de behandelmethodes voor het syndroom van 

Korsakov? 

Wat zijn de andere symptomen van het syndroom van 

Korsakov? 
7.1.2.3 Kernbegrippen 
  
Het kan zijn dat een belangrijk begrip 
in je onderzoek niet helemaal duidelijk 
is en dat zo’n begrip door 
verschillende mensen anders 
geïnterpreteerd wordt.  
In het kopje kernbegrippen kun je 
opschrijven wat jij met dit begrip 
bedoelt. 

Voorbeeld: Je houdt een onderzoek op een basisschool bij 

groep 8. Je onderzoeksvraag luidt: Welke factoren 

beïnvloeden de motivatie van leerlingen? 

 

Kernbegrip: Motivatie = het gevoel dat je aanzet tot het 

beginnen én afmaken van een taak. 
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7.1.2.4 Startende bronnenstudie 

 
Misschien ben je al iets 
tegengekomen dat je kunt gebruiken 
in je onderzoek. Zo niet... dan ga je 
opzoek. Schrijf hier alvast de bronnen 
op die je in je onderzoek wilt 
gebruiken. (bijvoorbeeld: een artikel, 
boek, een persoon of een 
documentaire). Noteer de bron, zodat 
je deze later kunt terugvinden en 
bestuderen. 

 
 
 

Voorbeeld 1: Website 

’Drank; wat drink jij?’ Een drinktest gelanceerd door het 

nationaal gezondheidsinstituut NIGZ. 

Op 29-04 gehaald van Internet: 

http://www.watdrinkjij.nl/kater.asp 

 

Voorbeeld 2:Boek 

Morris, Neil, zonne-energie East Sussex, 2007 
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7.1.2.5 Onderzoeksaanpak 

 
In de onderzoeksaanpak geef je aan 
op welke wijze informatie wordt 
verzameld om de onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Het is fijn om in je plan 
al een idee te hebben hoe je het gaat 
aanpakken. Je onderzoeksaanpak is 
uiteindelijk een soort stappenplan. 
Gebruik de volgende vijf vragen als 
richtlijn: 
30. Waar haal je welke informatie 

vandaan? 
31. Hoe verkrijg je de informatie? 
32. Welke actie voer je uit? 
33. Wat moet het opleveren? 
34. Hoe maak je de resultaten 

zichtbaar? 
Vraag drie (III) is niet altijd te 
beantwoorden bij elk onderzoek. 

voorbeeld 1: 
In een onderzoek over motivatie bij basisschoolleerlingen ziet een 
stukje van de onderzoeksaanpak er als volgt uit: 

35. leerlingen van de basisschool 
36. interview 
37. Wanneer leerlingen gemotiveerd zijn en welke 

factoren deze motivatie beïnvloeden. 
38. Verslag 

 
voorbeeld 2: 
In een onderzoek over bruggen kan een stukje van de 
onderzoeksaanpak er als volgt uitzien: 

39. opstelling hangbrug 
40. metingen 
41. het verband tussen de dikte van een tui (kabel) en 

de maximale spankracht 
42. Een meetrapport met daarin: 

1. onderzoeksvraag 
2. hypothese 
3. onderzoeksopzet 
4. meetresultaten (tabel en grafiek) 
5. conclusie 

 

 
7.1.2.6 Planning 

 
Maak een (grove) planning van je onderzoek. Wanneer doe je wat? En wie is/zijn erbij betrokken? 
Een indeling per maand is een goed idee. 

 
 

Aan het eind van fase 1 lever je je hoofd- , deelvragen en het onderzoeksplan in. Dit is wordt 
beoordeeld via het beoordelingsformulier 5.2.beoordelingsmoment II.  
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Beoordelingsmoment II 
 

 

Voor de beoordeling van het onderzoeksplan wordt onderstaande beoordelingslijst 

gebruikt. 

 
 

  M

a

x

. 

p

u

n

t

e

n  

P

u

n

t

e

n 

Opmerkinge

n 

Inleiding Aanleiding 

43. Motivatie voor keuze 

44. Beschrijving van doelgroep 

2   

Onderzoeksorganisatie 

45. Wie is/zijn er betrokken? 

2   

Aansluiting onderzoek 2   

Probleemst

elling 
Onderwerp/thema 

46. Weergave hoofd- en 

deelthema’s 

47. Gebruik van begrippen die er 

toe doen (relevant zijn) 

2   

 Doelstelling 

48. Formuleren van het doel dat 

je hebt met je onderzoek  

2   

 Onderzoeksvraag 

49. geformuleerd 

2   

 Deelvragen of 

hypothese 

50. geformuleerd 

2   

Kernbegrip

pen 
Omschrijving 

51. Verheldering begrippen 

2   

Startende 

bronnenstu

die 

Bronnenlijst 

52. Omvang 

53. Betrouwbaarheid 

54. Variatie in bronnen 

4   

Onderzoek

saanpak 
55. Duidelijke stappen in aanpak 

(waar vandaan, hoe te krijgen, 

welke actie, wat opleveren, 

hoe zichtbaar maken)  

56. Logische volgorde 

57. Uitvoerbaarheid activiteiten 

6   

Planning 58. Realistische planning in tijd 2   

Logboek Geeft beeld van: 

59. Gemaakte keuzes 

60. Verrichte werkzaamheden 

2   

Totaal  3

0 
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Datum:    Paraaf docent: 
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7.2 Fase 2: Uitvoeren en verwerken 
 

Stap 1 

Is het onderzoeksplan besproken met je begeleider dan kan je beginnen met het 

uitvoeren van je onderzoek.  

 

Stap 2 

Je werkt aan je eindproduct. Dit doe je door onder andere de antwoorden op de 

deelvragen te vinden. Doe dat in gedeeltes en bespreek die met je begeleider. Zorg 

ervoor dat je in je eigen woorden schrijft. Ga niet kopiëren en plakken vanuit 

internetbronnen.  

Uiteraard verwerk je onderdelen van je onderzoeksplan in je eindproduct. Als alles 

klaar is, lever je de ruwe versie in zodat je begeleider feedback kan geven.  

Let er op dat een stuk schrijven tijd kost. De eerste versie is nooit het eindproduct, je 

zal moeten herschrijven. Houdt daar dus rekening mee in je planning. 

Verder onderzoeken kost tijd. Dit kan omdat je zelf zaken moet opzetten en uitzoeken 

(bijvoorbeeld een eigen enquête) of omdat je de informatie die je nodig hebt niet 

vindt. 

Neem bij problemen altijd contact op met je begeleider. Samen zoeken jullie dan naar 

een oplossing. 

Belangrijk bij je eindproduct is dus: 

61. geschreven in eigen woorden (= NIET kopiëren en plakken) 

62. genoeg diepgang (= meer dan beschrijven, dus verbanden leggen e.d.) 

63. werk met voetnoten (= bronvermeldingen, toelichtingen) 

64. werk met bijlagen (= extra informatie die niet in de tekst hoort) 

 

Aan het eind van fase 2 lever je de definitieve versie in Dit is wordt beoordeeld via het 
beoordelingsformulier 5.3 beoordelingsmoment III.  
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Beoordeling profielwerkstuk (beoordelingsmoment III)   
 

Voor de beoordeling van het eindproduct wordt onderstaande beoordelingslijst 

gebruikt. Als de vorm van je eindproduct erg bijzonder is, kan de begeleider de 

beoordeling op enkele punten aanpassen. 

 

 M

a

x

. 

p

u

n

t

e

n 

 

P

u

n

t

e

n 

Opmerkingen 

Inleiding  

65. Introductie van het onderwerp + algemene inleidende informatie 

66. Toelichting op en formulering van hoofdvraag/probleemstelling  

67. Deelvragen en/of hypothese voor start onderzoek 

68. Uitleg van de hoofdstukindeling   

69. Beschrijving van de gekozen onderzoeksopzet en -

uitvoering 

7   

Hoofdtekst*   

70. Bevat relevante informatie (info die er toe doet) voor het  

beantwoorden van hoofdvraag en deelvragen 

71. Correcte en begrijpelijke weergave van bronnen en feitelijkheden 

72. Feiten zijn controleerbaar d.m.v. bronvermeldingen 

73. Beweringen worden beargumenteerd 

74. De informatie uit verschillende bronnen is samengevoegd tot één 

geheel 

75. Functioneel gebruik van 

grafieken/tabellen/kaarten/figuren/modellen/foto's/oefeningen 

enz. 

3

5 

  

Conclusie*   

76. Wordt er een goed bij de onderzoeksvragen aansluitende 

conclusie getrokken/antwoord op de  deelvragen en de 

hoofdvraag gegeven? 

77. Is informatie uit de kern gebruikt om de conclusie te 

onderbouwen? 

78. Onderzoek(smethode) wordt geëvalueerd en de wenselijkheid 

van meer informatie/nader onderzoek wordt aangegeven. 

79. Worden de uitkomsten vergeleken met de hypothese? 

1

0 

  

Techniek   

80. Vereiste verslagindeling toegepast (titel(blad), inhoudsopgave, 

inleiding, kern/middenstuk, slot) 

81. Logisch gebruik van hoofdstukken, paragrafen en alinea-indeling 

82. Overzicht literatuur/bronnenopgave is volgens de regels 

5   

Taalgebruik   

83. Duidelijk (begrijpelijk) taalgebruik/eigen woordgebruik 

84. Correcte spelling 
3   

Presentatie/Uiterlijke vormgeving   

85. Zorg besteed aan afwerking/illustraties/lay-out 5   
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Diepgang/moeilijkheidsgraad van het onderzoek   

86. Moeilijkheidsgraad van het onderwerp 

87. Diepgang van de uitwerking (middenstuk) 

88. Diepgang van de conclusies (slot) 

5   

Logboek 5   

89. Compleet    

Totaal 7

5 

  

Datum:      

  

 Paraaf docent: 

 
*Dit onderdeel kan een docent aanpassen bijvoorbeeld als het product een wetenschappelijk verslag is. 

7.4 Fase 3: De presentatiefase  
 

In de presentatiefase bereid je een presentatie van je werkstuk voor en je presenteert 

het.  

Voor de presentatie krijg je een beoordeling. Dit is wordt beoordeeld via het beoordelingsformulier 5.4 
beoordelingsmoment IV.  

 

Beoordeling presentatie (beoordelingsmoment IV)   
Voor de beoordeling van de presentatie wordt onderstaande beoordelingslijst 

gebruikt. 
 

 M

a

x

. 

p

u

n

t

e

n 

P

u

n

t

e

n 

Opmerkingen 

Inleiding: 

90. Introductie onderwerp 

91. Aanleiding (motivatie/passie) onderzoek 

92. Het  wat en hoe van het onderzoek is duidelijk 

5   

Kern: 
93. Heldere omschrijving van inhoud 

94. Weergave relevante informatie 

5   

Conclusie/discussie: 

95. Passend bij gepresenteerde informatie/ 

onderzoeksvragen  

96. Sterke en zwakke punten van onderzoek besproken 

5   

Uiterlijke verzorging van presentatie  

97. Helder ingedeeld 

98. Op ondersteunende en verlevendigende wijze gebruik 

gemaakt van presentatiemiddelen (zoals evt. gebruikte 

materialen)  

5   

Techniek 

99. Spreekgemak en verstaanbaarheid 

100. (Oog)contact met publiek 

5   
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101. Reageren en ingaan op vragen 

102. Tempo, volume, woordkeus verhogen de 

geboeidheid en het luistergemak  

Totaal 2

5 

  

    

Datum:       Paraaf docent: 

 

Eindbeoordeling  

Beoordelingsmoment: maximaal aantal punten behaalde aantal punten 

Beoordelingsmoment I  30    …… 

Beoordelingsmoment II  75    …… 

Beoordelingsmoment III  +  25 +    ……+ 

Maximaal aantal punten  130   totaal aantal behaalde 

punten 

 

Omrekentabel: 

Aantal punten cijfer 

0 1 

1 – 27 2 

28 – 41 3 

42- 55 4 

56 – 69 5 

70 – 83 6 

84 – 97 7 

98 – 111 8 

112 – 123 9 

124 – 130 10 
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Aangepast traject PWS schooljaar 2022-2023 voor leerlingen met 
late begeleider. 
Bij het maken van een profielwerkstuk doorloop je drie fasen, waarbij het aantal uren een 

richtlijn is. Ten opzicht van het eerder in hoofdstuk 2 genoemde stappenplan worden fase 1 en 2 nu 

samengevoegd tot fase 1. De te doorlopen fasen zijn: 

103. Fase 1: Onderwerp & onderzoeksvraag en deelvragen & Onderzoeksplan & 

reflectieverslagen.(35 uur) 

1. Inleveren uiterlijk 4 oktober 2022 voor 13.00 uur. 

104. Fase 2: Uitvoeren en verwerken (35 uur) 

1. Inleveren uiterlijk 20 december 2022 voor 13.00 uur. 

105. Fase 3: Presenteren (10 uur) 

1. Uitvoeren op 21 februari 2023 vanaf 16.00 uur. 
 

Hieronder worden de verschillende fasen nog beschreven. 

Fase 1.1: Onderwerp, onderzoeksvraag, deelvragen en/of hypothese 
Stap 1 Het kiezen van een onderwerp a.h.v. bijwonen van presentaties. 

Deze fase begint in je voorexamenjaar. Om een indruk te krijgen van waar een 

profielwerkstuk over gaat, ga je een tweetal presentaties van havo 5 of vwo 6 

leerlingen bijwonen. Deze worden gehouden op dinsdag 1 maart 2022 vanaf 16.00 

uur. Je schrijft je hiervoor via Magister in en krijgt dan een link naar de presentatie in 

de agenda van Magister. 

Je levert bij je begeleider op beoordelingsmoment I een reflectieverslag van deze 

twee presentaties. In dit verslag moet het volgende aan de orde komen: 

106. Per presentatie: 

1. Havo 5 of vwo 6 presentatie 

2. Namen van de leerlingen die de presentatie houden en de beoordelende 

docenten. 

3. Onderwerp van de presentatie. 

4. Korte inhoud van de presentatie. 

5. Wat heb je geleerd van de presentatie? 

6. Wat neem je mee voor je eigen profielwerkstuk? 

 

Stap 2. Het kiezen van een partner, onderwerp en vak. 

Kies een partner waarmee je samen het onderzoek wilt gaan uitvoeren. Onderschat 

het kiezen van een partner niet! De keuze van een partner is van belang omdat je 

een lange periode moet samenwerken. Het is belangrijk dat partners dezelfde 

belangstelling voor het onderwerp hebben en dat jullie goed kunnen samenwerken. 

Kies samen een onderwerp waar jullie het onderzoek naar willen doen en kies het 

daarbij behorende vak. Bij het kiezen van het onderwerp is het goed om na te gaan of 

alle plannen realiseerbaar zijn en houdt er rekening mee dat sommige dingen geld 

kunnen kosten. 

Schrijf je samen in voor dit vak in via een link naar Google Forms. Na inschrijving 

krijgen jullie te horen welke docent jullie gaat begeleiden. Niet inschrijven betekent 

automatisch dat je met iemand bij een vak en docent wordt ingedeeld. 

 

Stap 3. Het formuleren van de hoofdvraag en de deelvragen. 
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Een scherp geformuleerde en goed afgebakende onderzoeksvraag is een 

noodzakelijke voorwaarde om het profielwerkstuk tot een goed einde te brengen. Het 

motto luidt: inperken en afbakenen. 

Vaak is een onderzoeksvraag opgedeeld in een aantal deelvragen, waarmee je het 

onderzoek verdeelt in kleinere stappen. Je krijgt daarmee beter zicht op de 

haalbaarheid en je vergroot de kans dat je alle kanten van de onderzoeksvraag 

belicht. 

 

Met de onderzoeksvraag en deelvragen maak je duidelijk wat je wel en wat je niet 

aan de orde stelt. Wanneer je goed hebt nagedacht over de onderzoeksvraag, word 

je minder snel verleid zijpaden te gaan bewandelen. Daarnaast kun je uit beschikbare 

informatie het bruikbare beter selecteren. Bovendien kun je met een duidelijke 

onderzoeksvraag beter conclusies formuleren. 

Gebruik de checklist fase 1 uit het hoofdstuk ‘TOOLS’ van dit boekje om te kijken of 

je alle onderdelen van de eerste fase compleet hebt. 

Aan het eind van fase 1 is beoordelingsmoment  
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Fase 1.2: Het onderzoeksplan 

 

In een onderzoeksplan staat wat je gaat doen, hoe je dit gaat aanpakken, wat je 

tijdsplanning is en wie of wat je voor het onderzoek nodig hebt. Deze fase voer je 

vollerig uit in het voorexamenjaar. 

 

Het onderzoeksplan is een belangrijk onderdeel van het profielwerkstuk. Het maken 

van het onderzoeksplan geeft je een heldere kijk op jouw onderzoek. Achterin dit 

boekje staat een checklist (‘onderzoeksplan’) die je kunt gebruiken om te kijken of 

alle onderdelen van het onderzoeksplan aanwezig zijn. 
 

In het onderzoeksplan staat wat je gaat doen en hoe je dit gaat aanpakken. Dit is als het ware he 
raamwerk van je onderzoek. Het maken van het onderzoeksplan geeft je een heldere kijk op jouw 
onderzoek. Belangrijk is dat iemand die jouw onderzoek niet kent, door het lezen van het 
onderzoeksplan toch begrijpt wat je gaat doen. Het onderzoeksplan is een stappenplan, dus houd daar 
rekening mee. Het onderzoeksplan bestaat uit een aantal onderdelen: 
 
 

2.2.1 Inleiding 
 
In de inleiding wordt duidelijk wat jou aanspreekt in het onderzoek en wie er betrokken is bij het 
onderzoek. Eventueel kun je ook beschrijven waar jouw onderzoek op aansluit: 
 
Aanleiding:  
Geef duidelijk aan wat de aanleiding is 
voor het onderzoek. Wat spreekt je 
aan in het onderzoek? Waarom je het 
onderwerp gekozen hebt en voor wie 
kan de uitkomst van het onderzoek iets 
gaan opleveren? 
 

Voorbeeld 1: Op de zender discovery heb je een programma 

gezien over de hoogste brug van Europa: De brug van Millau. 

Deze brug is 20 meter hoger dan de Eiffeltoren. Je vind zo’n 

groot bouwproject fascinerend en besluit als thema ‘grote 

objecten’ te kiezen bij het vak natuurkunde. 

 

Voorbeeld 2: Na de middelbare school wil je graag naar de 

kunstacademie in Arnhem, afdeling mode. Je bent eigenlijk 

voortdurend bezig met Fashion. Je kiest door je interesse het 

thema ‘Mode door de eeuwen heen’ bij het vak 

Geschiedenis. 

 
Onderzoeksorganisatie: 
Geef kort aan wie er allemaal betrokken zijn bij je onderzoek. Het beste is om dit in een schema weer 
te geven. 
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Aansluiting onderzoek: 
Waar sluit dit onderzoek bij aan 
(eerder onderzoek, actualiteit)? 

Voorbeeld 1: In het lokaal bij biologie loopt een hamster in 

een glazen kooi. Elke keer als je er langs loopt merk je dat er 

ook speeltjes in de kooi liggen. Uit onderzoek blijkt dat 

hamsters graag een doolhof doorlopen. Maar welk doolhof 

werkt goed? Je houdt een onderzoek over de verschillende 

vormen doolhoven en speeltjes voor hamsters en ontwerpt 

n.a.v. dit onderzoek een eigen doolhof. 

 

Voorbeeld 2: Het is vaak in het nieuws: Jongeren en alcohol. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat op 15-jarige leeftijd al 50% 

van de jongeren regelmatig drinkt (NIPO), waarbij één op de 

tien 15-jarigen wel 10 glazen alcohol in een weekend drinkt. 

Je houdt een onderzoek op jouw school en organiseert n.a.v. 

dit onderzoek een debat over ‘jongeren en alcohol’. 

Daarnaast ontwerp je een poster die informatie geeft over de 

effecten van drinken op jonge leeftijd. 
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2.2.2 Probleemstelling 
 

De probleemstelling bestaat uit: 

 

Onderzoeksthema:  

Het thema mag niet te 

breed zijn. Werk het 

thema uit in de vorm 

van een schema. Geef 

in dit schema duidelijk 

aan wat het hoofdthema 

is en wat de 

deelthema’s zijn. In het 

schema moet duidelijk 

worden wat je wilt 

onderzoeken 

Voorbeeld: 

 

 

Doelstelling:  
Bij doelstelling schrijf je wat je wilt 
bereiken met je onderzoek. 

Voorbeeld 1: Doelstelling voor een leerling: Bijdrage 

leveren aan de discussie over alcoholgebruik onder 

leerlingen. Het onderzoek richt zich op het alcoholgebruik 

van leerlingen op het TAK tijdens een schoolfeest. 

 

Voorbeeld 2: Doelstelling voor een leerling: Inzicht krijgen in 

de ontwikkelingen die Turkije doormaakt om lid te worden 

van de Europese Unie. Het onderzoek richt zich erop of het 

waarschijnlijk is dat Turkije binnen 10 of 15 jaar toe zal 

treden tot de EU. 
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Onderzoeksvraag:  
Daarbij kun je onderscheid maken 
tussen de hoofdvraag (of -vragen) en 
deelvragen. De antwoorden op de 
deelvragen vormen samen het 
antwoord op de hoofdvraag. 

 

Voorbeeld: 

 Hoofdvraag: 

Wat gebeurt er in en met je lichaam bij het syndroom van 

Korsakov? 

Deelvragen: 

Wie heeft Korsakov ontdekt, en hoe en wanneer is het 

ontdekt? 

Hoe kun je het krijgen en wat tast het aan in je lichaam? 

Wat zijn de behandelmethodes voor het syndroom van 

Korsakov? 

Wat zijn de andere symptomen van het syndroom van 

Korsakov? 
2.2.3 Kernbegrippen 
  
Het kan zijn dat een belangrijk begrip 
in je onderzoek niet helemaal duidelijk 
is en dat zo’n begrip door 
verschillende mensen anders 
geïnterpreteerd wordt.  
In het kopje kernbegrippen kun je 
opschrijven wat jij met dit begrip 
bedoelt. 

Voorbeeld: Je houdt een onderzoek op een basisschool bij 

groep 8. Je onderzoeksvraag luidt: Welke factoren 

beïnvloeden de motivatie van leerlingen? 

 

Kernbegrip: Motivatie = het gevoel dat je aanzet tot het 

beginnen én afmaken van een taak. 
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2.2.4 Startende bronnenstudie 

 
Misschien ben je al iets 
tegengekomen dat je kunt gebruiken 
in je onderzoek. Zo niet... dan ga je 
opzoek. Schrijf hier alvast de bronnen 
op die je in je onderzoek wilt 
gebruiken. (bijvoorbeeld: een artikel, 
boek, een persoon of een 
documentaire). Noteer de bron, zodat 
je deze later kunt terugvinden en 
bestuderen. 

 
 
 

Voorbeeld 1: Website 

’Drank; wat drink jij?’ Een drinktest gelanceerd door het 

nationaal gezondheidsinstituut NIGZ. 

Op 29-04 gehaald van Internet: 

http://www.watdrinkjij.nl/kater.asp 

 

Voorbeeld 2:Boek 

Morris, Neil, zonne-energie East Sussex, 2007 
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2.2.5 Onderzoeksaanpak 

 
In de onderzoeksaanpak geef je aan 
op welke wijze informatie wordt 
verzameld om de onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Het is fijn om in je plan 
al een idee te hebben hoe je het gaat 
aanpakken. Je onderzoeksaanpak is 
uiteindelijk een soort stappenplan. 
Gebruik de volgende vijf vragen als 
richtlijn: 
107. Waar haal je welke informatie 

vandaan? 
108. Hoe verkrijg je de informatie? 
109. Welke actie voer je uit? 
110. Wat moet het opleveren? 
111. Hoe maak je de resultaten 

zichtbaar? 
Vraag drie (III) is niet altijd te 
beantwoorden bij elk onderzoek. 

voorbeeld 1: 
In een onderzoek over motivatie bij basisschoolleerlingen ziet een 
stukje van de onderzoeksaanpak er als volgt uit: 

112. leerlingen van de basisschool 
113. interview 
114. Wanneer leerlingen gemotiveerd zijn en welke 

factoren deze motivatie beïnvloeden. 
115. Verslag 

 
voorbeeld 2: 
In een onderzoek over bruggen kan een stukje van de 
onderzoeksaanpak er als volgt uitzien: 

116. opstelling hangbrug 
117. metingen 
118. het verband tussen de dikte van een tui (kabel) en 

de maximale spankracht 
119. Een meetrapport met daarin: 

1. onderzoeksvraag 
2. hypothese 
3. onderzoeksopzet 
4. meetresultaten (tabel en grafiek) 
5. conclusie 

 

 
2.2.6 Planning 

 
Maak een (grove) planning van je onderzoek. Wanneer doe je wat? En wie is/zijn erbij betrokken? 
Een indeling per maand is een goed idee. 

 
 

Aan het eind van fase 2 lever je het onderzoeksplan in. Dit is beoordelingsmoment II.  
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Fase 2: Uitvoeren en verwerken 
 

Stap 1 

Is het onderzoeksplan besproken met je begeleider dan kan je beginnen met het 

uitvoeren van je onderzoek.  

 

Stap 2 

Je werkt aan je eindproduct. Dit doe je door onder andere de antwoorden op de 

deelvragen te vinden. Doe dat in gedeeltes en bespreek die met je begeleider. Zorg 

ervoor dat je in je eigen woorden schrijft. Ga niet kopiëren en plakken vanuit 

internetbronnen.  

Uiteraard verwerk je onderdelen van je onderzoeksplan in je eindproduct. Als alles 

klaar is, lever je de ruwe versie in zodat je begeleider feedback kan geven.  

Let er op dat een stuk schrijven tijd kost. De eerste versie is nooit het eindproduct, je 

zal moeten herschrijven. Houdt daar dus rekening mee in je planning. 

Verder onderzoeken kost tijd. Dit kan omdat je zelf zaken moet opzetten en uitzoeken 

(bijvoorbeeld een eigen enquête) of omdat je de informatie die je nodig hebt niet 

vindt. 

Neem bij problemen altijd contact op met je begeleider. Samen zoeken jullie dan naar 

een oplossing. 

Belangrijk bij je eindproduct is dus: 

120. geschreven in eigen woorden (= NIET kopiëren en plakken) 

121. genoeg diepgang (= meer dan beschrijven, dus verbanden leggen e.d.) 

122. werk met voetnoten (= bronvermeldingen, toelichtingen) 

123. werk met bijlagen (= extra informatie die niet in de tekst hoort) 

 

Aan het eind van fase 3 lever je de definitieve versie in en dit is beoordelingsmoment 

III.  

 

 

 Fase 3: De presentatiefase  
 

In de presentatiefase bereid je een presentatie van je werkstuk voor en je presenteert 

het.  

Voor de presentatie krijg je een beoordeling en dat is beoordelingsmoment IV. 
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Beoordelingsmoment II 
 

Voor de beoordeling van het onderzoeksplan wordt onderstaande beoordelingslijst 

gebruikt. 

 
 

  M

a

x

. 

p

u

n

t

e

n  

P

u

n

t

e

n 

Opmerkinge

n 

Reflectieverslag presentaties 

124. Per presentatie: 

1. Havo 5 of vwo 6 

2. Namen van de leerlingen die de presentatie 

houden en de beoordelende docenten. 

3. Onderwerp van de presentatie. 

4. Korte inhoud van de presentatie. 

5. Wat heb je geleerd van de presentatie? 

6. Wat neem je mee voor je eigen 

profielwerkstuk? 

 

1

0 

  

Inleiding Aanleiding 

125. Motivatie voor keuze 

126. Beschrijving van 

doelgroep 

2   

Onderzoeksorganisatie 

127. Wie is/zijn er betrokken? 

2   

Aansluiting onderzoek 2   

Probleemst

elling 
Onderwerp/thema 

128. Weergave hoofd- en 

deelthema’s 

129. Gebruik van begrippen 

die er toe doen (relevant zijn) 

2   

 Doelstelling 

130. Formuleren van het doel 

dat je hebt met je onderzoek  

2   

 Onderzoeksvraag 

131. geformuleerd 

2   

 Deelvragen of 

hypothese 

132. geformuleerd 

2   

Kernbegrip

pen 
Omschrijving 

133. Verheldering begrippen 

2   

Startende 

bronnenstu

die 

Bronnenlijst 

134. Omvang 

135. Betrouwbaarheid 

136. Variatie in bronnen 

4   

Onderzoek

saanpak 
137. Duidelijke stappen in 

aanpak (waar vandaan, hoe 

6   
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te krijgen, welke actie, wat 

opleveren, hoe zichtbaar 

maken)  

138. Logische volgorde 

139. Uitvoerbaarheid 

activiteiten 

Planning 140. Realistische planning in 

tijd 

2   

Logboek Geeft beeld van: 

141. Gemaakte keuzes 

142. Verrichte werkzaamheden 

2   

Totaal  4

0 

  

 

Datum:    Paraaf docent: 
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Fase 2: Uitvoeren en verwerken 
 

Stap 1 

Is het onderzoeksplan besproken met je begeleider dan kan je beginnen met het 

uitvoeren van je onderzoek.  

 

Stap 2 

Je werkt aan je eindproduct. Dit doe je door onder andere de antwoorden op de 

deelvragen te vinden. Doe dat in gedeeltes en bespreek die met je begeleider. Zorg 

ervoor dat je in je eigen woorden schrijft. Ga niet kopiëren en plakken vanuit 

internetbronnen.  

Uiteraard verwerk je onderdelen van je onderzoeksplan in je eindproduct. Als alles 

klaar is, lever je de ruwe versie in zodat je begeleider feedback kan geven.  

Let er op dat een stuk schrijven tijd kost. De eerste versie is nooit het eindproduct, je 

zal moeten herschrijven. Houdt daar dus rekening mee in je planning. 

Verder onderzoeken kost tijd. Dit kan omdat je zelf zaken moet opzetten en uitzoeken 

(bijvoorbeeld een eigen enquête) of omdat je de informatie die je nodig hebt niet 

vindt. 

Neem bij problemen altijd contact op met je begeleider. Samen zoeken jullie dan naar 

een oplossing. 

Belangrijk bij je eindproduct is dus: 

143. geschreven in eigen woorden (= NIET kopiëren en plakken) 

144. genoeg diepgang (= meer dan beschrijven, dus verbanden leggen e.d.) 

145. werk met voetnoten (= bronvermeldingen, toelichtingen) 

146. werk met bijlagen (= extra informatie die niet in de tekst hoort) 

 

Aan het eind van fase 2 lever je de definitieve versie in Dit is wordt beoordeeld via het 
beoordelingsformulier 5.3 beoordelingsmoment III.  
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Beoordeling profielwerkstuk (beoordelingsmoment III)   
 

Voor de beoordeling van het eindproduct wordt onderstaande beoordelingslijst 

gebruikt. Als de vorm van je eindproduct erg bijzonder is, kan de begeleider de 

beoordeling op enkele punten aanpassen. 
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P

u

n

t

e

n 

Opmerkingen 

Inleiding  

147. Introductie van het onderwerp + algemene inleidende 

informatie 

148. Toelichting op en formulering van 

hoofdvraag/probleemstelling  

149. Deelvragen en/of hypothese voor start onderzoek 

150. Uitleg van de hoofdstukindeling   

151. Beschrijving van de gekozen onderzoeksopzet en -

uitvoering 

7   

Hoofdtekst*   

152. Bevat relevante informatie (info die er toe doet) voor het  

beantwoorden van hoofdvraag en deelvragen 

153. Correcte en begrijpelijke weergave van bronnen en 

feitelijkheden 

154. Feiten zijn controleerbaar d.m.v. bronvermeldingen 

155. Beweringen worden beargumenteerd 

156. De informatie uit verschillende bronnen is samengevoegd 

tot één geheel 

157. Functioneel gebruik van 

grafieken/tabellen/kaarten/figuren/modellen/foto's/oefeningen 

enz. 

3

5 

  

Conclusie*   

158. Wordt er een goed bij de onderzoeksvragen aansluitende 

conclusie getrokken/antwoord op de  deelvragen en de 

hoofdvraag gegeven? 

159. Is informatie uit de kern gebruikt om de conclusie te 

onderbouwen? 

160. Onderzoek(smethode) wordt geëvalueerd en de wense-

lijkheid van meer informatie/nader onderzoek wordt aangegeven. 

161. Worden de uitkomsten vergeleken met de hypothese? 

1

0 

  

Techniek   

162. Vereiste verslagindeling toegepast (titel(blad), 

inhoudsopgave, inleiding, kern/middenstuk, slot) 

163. Logisch gebruik van hoofdstukken, paragrafen en alinea-

indeling 

164. Overzicht literatuur/bronnenopgave is volgens de regels 

5   

Taalgebruik   
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165. Duidelijk (begrijpelijk) taalgebruik/eigen woordgebruik 

166. Correcte spelling 
3   

Presentatie/Uiterlijke vormgeving   

167. Zorg besteed aan afwerking/illustraties/lay-out 5   

Diepgang/moeilijkheidsgraad van het onderzoek   

168. Moeilijkheidsgraad van het onderwerp 

169. Diepgang van de uitwerking (middenstuk) 

170. Diepgang van de conclusies (slot) 

5   

Logboek 5   

171. Compleet    

Totaal 7

5 

  

Datum:      

  

 Paraaf docent: 

 
*Dit onderdeel kan een docent aanpassen bijvoorbeeld als het product een wetenschappelijk verslag is. 

Fase 3: De presentatiefase  
 

In de presentatiefase bereid je een presentatie van je werkstuk voor en je presenteert 

het.  

Voor de presentatie krijg je een beoordeling. Dit is wordt beoordeeld via het beoordelingsformulier 5.4 
beoordelingsmoment IV.  

 

Beoordeling presentatie (beoordelingsmoment IV)   
Voor de beoordeling van de presentatie wordt onderstaande beoordelingslijst 

gebruikt. 
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n 

Opmerkingen 

Inleiding: 

172. Introductie onderwerp 

173. Aanleiding (motivatie/passie) onderzoek 

174. Het  wat en hoe van het onderzoek is duidelijk 

5   

Kern: 
175. Heldere omschrijving van inhoud 

176. Weergave relevante informatie 

5   

Conclusie/discussie: 

177. Passend bij gepresenteerde informatie/ 

onderzoeksvragen  

178. Sterke en zwakke punten van onderzoek 

besproken 

5   

Uiterlijke verzorging van presentatie  

179. Helder ingedeeld 

5   
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180. Op ondersteunende en verlevendigende wijze 

gebruik gemaakt van presentatiemiddelen (zoals evt. 

gebruikte materialen)  

Techniek 

181. Spreekgemak en verstaanbaarheid 

182. (Oog)contact met publiek 

183. Reageren en ingaan op vragen 

184. Tempo, volume, woordkeus verhogen de 

geboeidheid en het luistergemak  

5   

Totaal 2

5 

  

    

Datum:       Paraaf docent: 

 

Eindbeoordeling  

Beoordelingsmoment: maximaal aantal punten behaalde aantal punten 

Beoordelingsmoment I  40    …… 

Beoordelingsmoment II  75    …… 

Beoordelingsmoment III  +  25 +    ……+ 

Maximaal aantal punten  140   totaal aantal behaalde 

punten 

 

Omrekentabel: 

Aantal punten cijfer 

0 1 

1 – 32 2 

33 – 45 3 

46 - 60 4 

61 – 75 5 

76 – 90 6 

91 – 105 7 

106 – 120 8 

121 – 133 9 

134 – 140 10 
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JIJ  
en je  
profielwerkstuk 2022 - 2023 
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H1. HET PROFIELWERKSTUK  

 

Voor je examendossier ga je een profielwerkstuk maken. Met het maken van een 
profielwerkstuk begin je in je voorexamenjaar. Je maakt het vervolgens af in je 
eindexamenjaar. Het omvat een studielast van 80 uur voor zowel havo als vwo. Deze uren 
komen uit het gemeenschappelijke deel en hoewel dit slechts een klein percentage van de 
gehele studielast is, wordt het profielwerkstuk gezien als een belangrijk examenonderdeel. 
 
Een profielwerkstuk is een ‘meesterstuk’ of soort van ‘miniscriptie’ waarin je gebruikt maakt 
van kennis, inzicht en vaardigheden die je bij alle verschillende vakken tijdens je gehele 
schoolcarrière hebt geleerd. Het profielwerkstuk gaat  over één of twee vakken uit je 
vakkenpakket. Je mag zelf kiezen welk vak dat is of welke vakken dat zijn. De enige 
voorwaarde is dat het vak/de vakken een minimale omvang van 320 uur (slu) voor het havo 
en 440 uur voor het vwo moet(en) hebben. De meeste vakken hebben dit. Je voert het 
profielwerkstuk uit met z’n tweeën. 
 
Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een schoolexamencijfer met de code P, welke 
meetelt in het combinatiecijfer (zie PTA voor uitleg over toetsing met P-code).  Het 
profielwerkstuk telt 4 beoordelingsmomenten en is daardoor niet te herprofileren. 
Het profielwerkstuk maakt deel uit van het schoolexamen en moet afgerond zijn voor het 
Centraal Eindexamen. 
 
In dit boekje vind je algemene informatie over het profielwerkstuk. In hoofdstuk 2 staat een 
stappenplan voor het maken van een onderzoeksplan. Hoofdstuk 3 bevat verdere informatie 
over het logboek, ICT-eisen en inleverdata. In hoofdstuk 4 kun je lezen hoe je het theorie 
gedeelte vorm geeft. In hoofdstuk 5 vind je de beoordelingsformulieren en in hoofdstuk 6 
vind je handige TOOLS om mee aan de slag te gaan.  
 
 
1.1 De begeleiding  

 
Het maken van het profielwerkstuk wordt begeleid door een docent. In het voorexamenjaar 
schrijf je je in voor een vak en krijg je een vakdocent toegewezen als begeleider en maak je 
een start met het onderzoek. Dit houdt in dat Fase 1 en fase 2 worden doorlopen in het 
voorexamenjaar, Fase 3 en 4 vinden plaats in het examenjaar.  
 
1.2 De beoordeling  

 
Zowel het doorlopen proces, als het opgeleverde product, als de presentatie van een 
profielwerkstuk wordt beoordeeld aan de hand van beoordelingsformulieren. Daarbij word je 
beoordeeld op: 
185. Informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken); 
186. Onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden;  
187. Presentatievaardigheden. 
 
Tijdens het maken van het profielwerkstuk heb je begeleidings- en beoordelingsgesprekken 
met jouw begeleider. Begeleidingsgesprekken zijn bedoeld om tussentijdse resultaten te 
evalueren en indien nodig bij de sturen. Het opgeleverde product wordt beoordeeld door je 
begeleider. De presentatie wordt beoordeeld door je begeleider, een tweede beoordelaar en 
eventueel medeleerlingen en/of een ‘vakjury’. 
 
1.3 Product en presentatie 
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Product 
Het product van je profielwerkstuk kan bestaan uit een verslag. Maar ook mogelijk is: poster, 
computersimulatie, artikel, website, maquette, ontwerp, rondleiding, toernooi, optreden, 
toneelstuk, lessenserie of nog een andere passende vorm. Bespreek met je begeleider 
welke productvorm je in gedachten hebt en wat de maximale omvang mag zijn. ‘Hoe meer, 
hoe beter’ is een principe dat zeker niet opgaat, het gaat om de kwaliteit. Als je kiest voor 
een product anders dan een verslag dan lever je ook een geschreven stuk in. 
 
Presentatie 
Voor elk tweetal geldt dat er een presentatie is van het profielwerkstuk. De bedoeling is dat 
dit een sprankelende presentatie is die 10 minuten duurt en waar beide leden van het 
groepje aan het woord komen. Je kan kiezen voor verschillende vormen. Denk aan 
bijvoorbeeld een PowerPoint, Prezi of poster met mondelinge toelichting.  
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H2. STAPPENPLAN  
Bij het maken van een profielwerkstuk doorloop je vier fasen, waarbij het aantal uren een 
richtlijn is:  
1. Fase 1: Onderwerp & onderzoeksvraag en deelvragen (10 uur) 

2. Fase 2: Onderzoeksplan (25 uur) 
3. Fase 3: Uitvoeren en verwerken (35 uur) 

4. Fase 4: Presenteren (10 uur) 
 
2.1 Fase 1: Onderwerp, onderzoeksvraag, deelvragen en/of hypothese 

Stap 1 Het kiezen van een onderwerp a.h.v. bijwonen van presentaties. 
Deze fase begint in je voorexamenjaar. Om een indruk te krijgen van waar een 
profielwerkstuk over gaat, ga je een tweetal presentaties van havo 5 of vwo 6 leerlingen 
bijwonen. Deze worden gehouden op dinsdag 1 maart 2022 vanaf 16.00 uur. Je schrijft je 
hiervoor via Magister in en krijgt dan een link naar de presentatie in de agenda van Magister. 
Je levert bij je begeleider op beoordelingsmoment I een reflectieverslag van deze twee 
presentaties. In dit verslag moet het volgende aan de orde komen: 
5. Per presentatie: 

1. Havo 5 of vwo 6 presentatie 
2. Namen van de leerlingen die de presentatie houden en de beoordelende 

docenten. 
3. Onderwerp van de presentatie. 
4. Korte inhoud van de presentatie. 
5. Wat heb je geleerd van de presentatie? 
6. Wat neem je mee voor je eigen profielwerkstuk? 

 
Stap 2. Het kiezen van een partner, onderwerp en vak. 
Kies een partner waarmee je samen het onderzoek wilt gaan uitvoeren. Onderschat het 
kiezen van een partner niet! De keuze van een partner is van belang omdat je een lange 
periode moet samenwerken. Het is belangrijk dat partners dezelfde belangstelling voor het 
onderwerp hebben en dat jullie goed kunnen samenwerken. 
Kies samen een onderwerp waar jullie het onderzoek naar willen doen en kies het daarbij 
behorende vak. Bij het kiezen van het onderwerp is het goed om na te gaan of alle plannen 
realiseerbaar zijn en houdt er rekening mee dat sommige dingen geld kunnen kosten. 
Schrijf je samen in voor dit vak in via een link naar Google Forms. Na inschrijving krijgen 
jullie te horen welke docent jullie gaat begeleiden. Niet inschrijven betekent automatisch dat 
je met iemand bij een vak en docent wordt ingedeeld. 
 
Stap 3. Het formuleren van de hoofdvraag en de deelvragen. 
Een scherp geformuleerde en goed afgebakende onderzoeksvraag is een noodzakelijke 
voorwaarde om het profielwerkstuk tot een goed einde te brengen. Het motto luidt: inperken 
en afbakenen. 
Vaak is een onderzoeksvraag opgedeeld in een aantal deelvragen, waarmee je het 
onderzoek verdeelt in kleinere stappen. Je krijgt daarmee beter zicht op de haalbaarheid en 
je vergroot de kans dat je alle kanten van de onderzoeksvraag belicht. 
 
Met de onderzoeksvraag en deelvragen maak je duidelijk wat je wel en wat je niet aan de 
orde stelt. Wanneer je goed hebt nagedacht over de onderzoeksvraag, word je minder snel 
verleid zijpaden te gaan bewandelen. Daarnaast kun je uit beschikbare informatie het 
bruikbare beter selecteren. Bovendien kun je met een duidelijke onderzoeksvraag beter 
conclusies formuleren. 
Gebruik de checklist fase 1 uit het hoofdstuk ‘TOOLS’ van dit boekje om te kijken of je alle 
onderdelen van de eerste fase compleet hebt. 
Aan het eind van fase 1 is beoordelingsmoment  
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2.2 Fase 2: Het onderzoeksplan 

 
In een onderzoeksplan staat wat je gaat doen, hoe je dit gaat aanpakken, wat je tijdsplanning 
is en wie of wat je voor het onderzoek nodig hebt. Deze fase voer je vollerig uit in het 
voorexamenjaar. 
 
Het onderzoeksplan is een belangrijk onderdeel van het profielwerkstuk. Het maken van het 
onderzoeksplan geeft je een heldere kijk op jouw onderzoek. Achterin dit boekje staat een 
checklist (‘onderzoeksplan’) die je kunt gebruiken om te kijken of alle onderdelen van het 
onderzoeksplan aanwezig zijn. 
 

In het onderzoeksplan staat wat je gaat doen en hoe je dit gaat aanpakken. Dit is als het ware 
he raamwerk van je onderzoek. Het maken van het onderzoeksplan geeft je een heldere kijk 
op jouw onderzoek. Belangrijk is dat iemand die jouw onderzoek niet kent, door het lezen van 
het onderzoeksplan toch begrijpt wat je gaat doen. Het onderzoeksplan is een stappenplan, 
dus houd daar rekening mee. Het onderzoeksplan bestaat uit een aantal onderdelen: 
 
 
2.2.1 Inleiding 
 
In de inleiding wordt duidelijk wat jou aanspreekt in het onderzoek en wie er betrokken is bij 
het onderzoek. Eventueel kun je ook beschrijven waar jouw onderzoek op aansluit: 
 
Aanleiding:  
Geef duidelijk aan wat de 
aanleiding is voor het onderzoek. 
Wat spreekt je aan in het 
onderzoek? Waarom je het 
onderwerp gekozen hebt en voor 
wie kan de uitkomst van het 
onderzoek iets gaan opleveren? 
 

Voorbeeld 1: Op de zender discovery heb je een programma 
gezien over de hoogste brug van Europa: De brug van Millau. 
Deze brug is 20 meter hoger dan de Eiffeltoren. Je vind zo’n 
groot bouwproject fascinerend en besluit als thema ‘grote 
objecten’ te kiezen bij het vak natuurkunde. 
 
Voorbeeld 2: Na de middelbare school wil je graag naar de 
kunstacademie in Arnhem, afdeling mode. Je bent eigenlijk 
voortdurend bezig met Fashion. Je kiest door je interesse het 
thema ‘Mode door de eeuwen heen’ bij het vak 
Geschiedenis. 

 
Onderzoeksorganisatie: 
Geef kort aan wie er allemaal betrokken zijn bij je onderzoek. Het beste is om dit in een 
schema weer te geven. 
 
Aansluiting onderzoek: 
Waar sluit dit onderzoek bij aan 
(eerder onderzoek, actualiteit)? 

Voorbeeld 1: In het lokaal bij biologie loopt een hamster in 
een glazen kooi. Elke keer als je er langs loopt merk je dat er 
ook speeltjes in de kooi liggen. Uit onderzoek blijkt dat 
hamsters graag een doolhof doorlopen. Maar welk doolhof 
werkt goed? Je houdt een onderzoek over de verschillende 
vormen doolhoven en speeltjes voor hamsters en ontwerpt 
n.a.v. dit onderzoek een eigen doolhof. 
 
Voorbeeld 2: Het is vaak in het nieuws: Jongeren en alcohol. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat op 15-jarige leeftijd al 50% 
van de jongeren regelmatig drinkt (NIPO), waarbij één op de 
tien 15-jarigen wel 10 glazen alcohol in een weekend drinkt. 
Je houdt een onderzoek op jouw school en organiseert n.a.v. 
dit onderzoek een debat over ‘jongeren en alcohol’. 
Daarnaast ontwerp je een poster die informatie geeft over de 
effecten van drinken op jonge leeftijd. 
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2.2.2 Probleemstelling 
 
De probleemstelling bestaat uit: 
 
Onderzoeksthema:  
Het thema mag niet te breed zijn. 
Werk het thema uit in de vorm van 
een schema. Geef in dit schema 
duidelijk aan wat het hoofdthema is 
en wat de deelthema’s zijn. In het 
schema moet duidelijk worden wat 
je wilt onderzoeken 

Voorbeeld: 

 
 

Doelstelling:  
Bij doelstelling schrijf je wat je wilt 
bereiken met je onderzoek. 

Voorbeeld 1: Doelstelling voor een leerling: Bijdrage 
leveren aan de discussie over alcoholgebruik onder 
leerlingen. Het onderzoek richt zich op het alcoholgebruik 
van leerlingen op het TAK tijdens een schoolfeest. 
 
Voorbeeld 2: Doelstelling voor een leerling: Inzicht krijgen in 
de ontwikkelingen die Turkije doormaakt om lid te worden 
van de Europese Unie. Het onderzoek richt zich erop of het 
waarschijnlijk is dat Turkije binnen 10 of 15 jaar toe zal 
treden tot de EU. 

 
Onderzoeksvraag:  
Daarbij kun je onderscheid maken 
tussen de hoofdvraag (of -vragen) 
en deelvragen. De antwoorden op 
de deelvragen vormen samen het 
antwoord op de hoofdvraag. 

 

Voorbeeld: 
 Hoofdvraag: 
Wat gebeurt er in en met je lichaam bij het syndroom van 
Korsakov? 
Deelvragen: 
Wie heeft Korsakov ontdekt, en hoe en wanneer is het 
ontdekt? 
Hoe kun je het krijgen en wat tast het aan in je lichaam? 
Wat zijn de behandelmethodes voor het syndroom van 
Korsakov? 
Wat zijn de andere symptomen van het syndroom van 
Korsakov? 

2.2.3 Kernbegrippen 
 

 

Het kan zijn dat een belangrijk 
begrip in je onderzoek niet 
helemaal duidelijk is en dat zo’n 
begrip door verschillende mensen 
anders geïnterpreteerd wordt.  
In het kopje kernbegrippen kun je 
opschrijven wat jij met dit begrip 
bedoelt. 

Voorbeeld: Je houdt een onderzoek op een basisschool bij 
groep 8. Je onderzoeksvraag luidt: Welke factoren 
beïnvloeden de motivatie van leerlingen? 
 
Kernbegrip: Motivatie = het gevoel dat je aanzet tot het 
beginnen én afmaken van een taak. 
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2.2.4 Startende bronnenstudie 
 
Misschien ben je al iets 
tegengekomen dat je kunt 
gebruiken in je onderzoek. Zo 
niet... dan ga je opzoek. Schrijf hier 
alvast de bronnen op die je in je 
onderzoek wilt gebruiken. 
(bijvoorbeeld: een artikel, boek, 
een persoon of een documentaire). 
Noteer de bron, zodat je deze later 
kunt terugvinden en bestuderen. 

 
 
 

Voorbeeld 1: Website 
’Drank; wat drink jij?’ Een drinktest gelanceerd door het 
nationaal gezondheidsinstituut NIGZ. 
Op 29-04 gehaald van Internet: 
http://www.watdrinkjij.nl/kater.asp 
 
Voorbeeld 2:Boek 
Morris, Neil, zonne-energie East Sussex, 2007 

 
 
 
2.2.5 Onderzoeksaanpak 
 
In de onderzoeksaanpak geef je 
aan op welke wijze informatie 
wordt verzameld om de 
onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Het is fijn om in je 
plan al een idee te hebben hoe je 
het gaat aanpakken. Je 
onderzoeksaanpak is uiteindelijk 
een soort stappenplan. Gebruik de 
volgende vijf vragen als richtlijn: 
6. Waar haal je welke informatie 

vandaan? 
7. Hoe verkrijg je de informatie? 
8. Welke actie voer je uit? 
9. Wat moet het opleveren? 
10. Hoe maak je de resultaten 

zichtbaar? 
Vraag drie (III) is niet altijd te 
beantwoorden bij elk onderzoek. 

voorbeeld 1: 
In een onderzoek over motivatie bij basisschoolleerlingen ziet een 
stukje van de onderzoeksaanpak er als volgt uit: 

11. leerlingen van de basisschool 
12. interview 
13. Wanneer leerlingen gemotiveerd zijn en welke 

factoren deze motivatie beïnvloeden. 
14. Verslag 

 
voorbeeld 2: 
In een onderzoek over bruggen kan een stukje van de 
onderzoeksaanpak er als volgt uitzien: 

15. opstelling hangbrug 
16. metingen 
1. het verband tussen de dikte van een tui (kabel) en 

de maximale spankracht 
2. Een meetrapport met daarin: 

1. onderzoeksvraag 
2. hypothese 
3. onderzoeksopzet 
4. meetresultaten (tabel en grafiek) 
5. conclusie 

 

 
2.2.6 Planning 

 
Maak een (grove) planning van je onderzoek. Wanneer doe je wat? En wie is/zijn erbij 
betrokken? Een indeling per maand is een goed idee. 
 

 

Aan het eind van fase 2 lever je het onderzoeksplan in. Dit is beoordelingsmoment II.  
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2.3 Fase 3: Uitvoeren en verwerken 
 
Stap 1 
Is het onderzoeksplan besproken met je begeleider dan kan je beginnen met het uitvoeren 
van je onderzoek.  
 
Stap 2 
Je werkt aan je eindproduct. Dit doe je door onder andere de antwoorden op de deelvragen 
te vinden. Doe dat in gedeeltes en bespreek die met je begeleider. Zorg ervoor dat je in je 
eigen woorden schrijft. Ga niet kopiëren en plakken vanuit internetbronnen.  
Uiteraard verwerk je onderdelen van je onderzoeksplan in je eindproduct. Als alles klaar is, 
lever je de ruwe versie in zodat je begeleider feedback kan geven.  
Let er op dat een stuk schrijven tijd kost. De eerste versie is nooit het eindproduct, je zal 
moeten herschrijven. Houdt daar dus rekening mee in je planning. 
Verder onderzoeken kost tijd. Dit kan omdat je zelf zaken moet opzetten en uitzoeken 
(bijvoorbeeld een eigen enquête) of omdat je de informatie die je nodig hebt niet vindt. 
Neem bij problemen altijd contact op met je begeleider. Samen zoeken jullie dan naar een 
oplossing. 
Belangrijk bij je eindproduct is dus: 
1. geschreven in eigen woorden (= NIET kopiëren en plakken) 
2. genoeg diepgang (= meer dan beschrijven, dus verbanden leggen e.d.) 
3. werk met voetnoten (= bronvermeldingen, toelichtingen) 
4. werk met bijlagen (= extra informatie die niet in de tekst hoort) 
 
Aan het eind van fase 3 lever je de definitieve versie in en dit is beoordelingsmoment III.  
 
 
 2.4 Fase 4: De presentatiefase  

 
In de presentatiefase bereid je een presentatie van je werkstuk voor en je presenteert het.  
Voor de presentatie krijg je een beoordeling en dat is beoordelingsmoment IV. 
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3. VERDERE INFORMATIE 
 
 
3.1 Logboek 

 
Tijdens alle fasen van het profielwerkstuk houd je een persoonlijk logboek bij. Een logboek 
heeft een aantal functies: het is voor jou een hulpmiddel bij het systematisch verzamelen van 
informatie en voor je begeleider is het een hulpmiddel om snel inzicht te krijgen in het 
gevolgde werkproces. Als er bijzonderheden zijn, vermeld deze dan in het logboek. Tevens 
geef je aan welke keuzes je hebt gemaakt.  
 
In een logboek staan zaken als datum, tijd, plaats en verrichte werkzaamheden, eventueel 
aangevuld met een resultaat of opmerking en gemaakte afspraken. In het voorbeeld kan je 
zien hoe een logboek gemaakt kan zijn. 
 

datum  tijd  plaats  verrichte 
werkzaamheden  

opmerkingen   

10-12  15 minuten  school  Overleg met docent  

11-12  ochtend  bibliotheek  Informatie over …… 
gezocht  

niet gevonden. We kiezen voor ... 

 

NB: Een logboek moet je steeds bijhouden en aanvullen, zodat het centraal kan staan tijdens 
de bespreking met je docent; het moet zowel bij het onderzoeksplan als bij het eindproduct 
ingeleverd worden. 
  
 
3.2 ICT-eisen  

 
Alle papieren die je bij je begeleider gaat inleveren moeten voldoen aan een aantal ICT-
eisen:  
5. Teksten zijn opgesteld in een tekstverwerkingsprogramma;  
6. Afbeeldingen, grafieken, tabellen en dergelijke zijn digitaal (dus niet met schaar en lijm); 
7. Het definitieve geschreven deel van je profielwerkstuk bevat een automatische 

inhoudsopgave en kop- en voetteksten met in ieder geval automatische paginanummering 
en eventueel titel.  

8. Papieren die je tussentijds inlevert, zitten in een snelhechter. 
 
 
3.3 Bronvermelding 

 
Voor bronverwijzing bestaan duidelijke regels (APA6), gebruik deze. Alle gebruikte bronnen 
dienen vermeld te worden. Dit geldt voor zowel tekstinformatie als illustraties en figuren.  

1. APA-stijl richtlijnen voor bronvermelding  
2. Bronvermeldingen toevoegen in een Word-document  
3. APA Generator op Scribbr  

 
 

https://www.scribbr.nl/category/apa-stijl/
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/bronvermeldingen-toevoegen-in-een-word-document-ab9322bb-a8d3-47f4-80c8-63c06779f127
https://www.scribbr.nl/bronnengenerator/apa/
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3.4 Belangrijke data voor examenkandidaten van 2022 

 
Voor alle data geldt dat dit de uiterste datum en tijd is.  
Je mailt het te beoordelen onderdeel naar je begeleidende vakdocent en de PWS-
coördinator voor 13.00 uur op de aangegeven datum. De tijd dat de mail binnenkomt bij de 
PWS-coördinator geldt. Is dat later dan 13.00 uur, dan worden voor dat beoordelingsmoment 
0 punten toegekend. 
Mocht je door omstandigheden de deadline niet halen, dan moet je schriftelijk uitstel 
aanvragen. Dit moet uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de inleverdatum geregeld zijn. Je 
vraagt dit aan bij de examensecretaris. Deze beoordeelt de reden en geeft uitsluitsel over het 
uitstel. De examensecretaris geeft dit door aan de PWS-coördinator die de controle op 
inleveren uitvoert. 
Eerder inleveren mag; je mag dus bijvoorbeeld je onderzoeksplan in je voorexamenklas al 
inleveren. Maak dus tijdig afspraken met je begeleider en stel bijtijds vragen als er zaken 
onduidelijk zijn. De beoordelingsformulieren zijn te vinden in hoofdstuk 5.  
 

Voorexamenklas:   

Maandag 14 
februari 2022 

Introductie en voorlichting  

1 maart 2022 Bijwonen presentaties  

7 maart 2021 Partnerkeuze en vak / onderwerp kiezen. 
Inschrijven bij vak via link Google Forms. 

 

uiterlijk dinsdag 19 
april 2022 voor 
13.00 uur! 

Reflectieverslag & Beoordelingsproduct 1 
inleveren en mailen naar begeleider en 
PWS-coördinator. 

Beoordelingsmoment I 

dinsdag 14 juni 
2022 voor 13.00 
uur. 

Onderzoeksplan inleveren en mailen naar 
begeleider en PWS-coördinator, 

Beoordelingsmoment II 

 
Examenklas:   

   

September -  
november 2022 

Geschreven stuk inleveren ter controle Optioneel 

Uiterlijk 20 
december 2022 
voor 13.00 uur 

Inleveren definitieve versie Beoordelingsmoment III 

21 februari 2023 
vanaf 16.00 uur 

Presentatie Beoordelingsmoment IV 
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4. Het theoretisch gedeelte 
 
Bij het schrijven is de doelgroep belangrijk. Dit zijn je klas- of leeftijdgenoten. Bedenk welke 
voorkennis zij hebben. Schrijf geen zaken op die bekend zijn bij je doelgroep, behalve als het 
noodzakelijk is om je verhaal te ondersteunen. Houd dit echter kort en verwijs naar een bron 
waar dit staat. Houd je stijl zo eenvoudig mogelijk; geen ingewikkelde woorden en 
zinsconstructies, waar je doelgroep nauwelijks iets van begrijpt. Gebruik ook geen populaire 
taal.  
 
Theoretische stukken (een onderzoeksverslag, een recensie, een artikel en dergelijke) 
kennen in het algemeen een tamelijk vaststaande structuur, namelijk een inleiding, een 
hoofdtekst en een samenvatting.  
 
In het theoretisch gedeelte over een zelf uitgevoerd onderzoek worden in de inleiding de 
onderzoeksvraag, de deelvragen en/of de hypothese beschreven. Na de inleiding volgt een 
uiteenzetting over de gebruikte methode, hulpmiddelen en materialen. Daarna een overzicht 
van de gevonden resultaten. Daarna volgt een conclusie / discussie (bespreking), waarin 
onder andere aangegeven wordt in hoeverre de onderzoeksvraag is beantwoord en/ of de 
hypothese is bevestigd, hoe betrouwbaar de uitkomsten zijn en welke vragen niet zijn 
beantwoord. Als een onderzoek niet het verwachte resultaat oplevert, geef je aan waaraan 
dit zou kunnen liggen. Meer informatie over een onderzoeksverslag: 
www.betavak.nl/onderzoek/voorwoord.htm.  
 
Het verslag bevat dan ook de volgende onderdelen: 
1. een voorkant 
2. een titelpagina 
3. (een voorwoord) 
4. een inleiding 
5. de hoofdtekst 
6. de conclusie / samenvatting / discussie 
7. (een nawoord) 
8. de bibliografie 
9. het logboek 
10. de bijlagen. 
In het navolgende wordt dieper ingegaan op: de Voorkant & titelpagina, de inhoudsopgave, 
het voor- /nawoord & de inleiding, de hoofdtekst, de conclusie / samenvatting / discussie, de 
literatuurlijst en de bijlagen.  
 

 
4.1 Voorkant & Titelpagina  

 
Op de voorkant staat alleen je titel en jullie namen. De titel moet kort en krachtig de inhoud 
karakteriseren. Kort wil zeggen: minder dan tien woorden. Gebruik geen afkortingen in de 
titel. Zorg voor een titel die past bij je tekst. Probeer een pakkende titel te verzinnen, die de 
lezers uitdaagt om te gaan lezen.  
Op de titelpagina staat achtereenvolgens vermeld:  
▪ titel (eventueel met ondertitel);  
▪ voorletter(s) en achternaam van de schrijver(s);  
▪ profiel en vak(ken);  
▪ school, klas, datum;  
▪ plaats van vestiging van de school;  
▪ naam van de begeleiders.  
 

http://www.betavak.nl/onderzoek/voorwoord.htm
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4.2 Inhoudsopgave  

 
De inhoudsopgave geeft in een notendop de opbouw van de tekst weer. Alle bladzijden zijn 
voorzien van een paginanummer met uitzondering van de voorkant, de titelpagina en de 
inhoudsopgave.  
 
4.3 Voor-  / nawoord & Inleiding  
 
In de inleiding is plaats om de achtergrond of het belang van het onderwerp en de hoofd- of 
onderzoeksvraag toe te lichten. Daarnaast kun je een persoonlijke noot toevoegen over hoe 
je tot de keuze van het onderwerp gekomen bent (dit mag ook in het voorwoord). Eventueel 
kan daar nog een korte omschrijving van centrale begrippen aan worden toegevoegd.  
Tenslotte is het gebruikelijk in de inleiding de opbouw van de tekst per hoofdstuk aan te 
geven. De definitieve versie van de inleiding kan pas worden geschreven, wanneer de 
indeling en de inhoud van het schriftelijke verslag vastligt.  
De volgende onderdelen horen niet thuis in een inleiding, maar kun je kwijt in een voor- of 
nawoord:  
▪ een dankbetuiging aan mensen die aan de totstandkoming hebben bijgedragen;  
▪ je mening over het werken aan het profielwerkstuk;  
▪ de tevredenheid over de samenwerking met medeleerlingen.  
 
4.4 De hoofdtekst  
 

De hoofdtekst is doorgaans opgebouwd uit hoofdstukken, die weer onderverdeeld zijn in 
paragrafen. Houd de titels van de hoofdstukken en paragrafen kort en zorg ervoor dat de titel 
de essentie weergeeft van het betreffende hoofdstuk of de betreffende paragraaf. Gebruik 
dus niet de deelvragen als titel. Vanzelfsprekend zijn de titels identiek aan die in de 
inhoudsopgave.  
Tabellen en figuren zijn uitstekende middelen om overzichtelijk en compact een hoeveelheid 
informatie aan de lezer aan te bieden. Ze moeten worden voorzien van een volgnummer en 
een titel. Wanneer een tabel of figuur niet door jezelf is opgesteld, moet je de bron 
vermelden. In de tekst zelf verwijs je naar de figuur of tabel.  
Het is gebruikelijk de hoofdtekst af te sluiten met één of enkele conclusies. Het is handig om 
op dit moment nog eens te overdenken of je die hoofdvraag niet beter anders moet 
formuleren.  
 
4.5 Conclusie / samenvatting / discussie 

 
In de conclusie komt geen nieuwe informatie meer aan bod. De conclusie is een korte, 
kernachtige weergave van de inhoud van de hoofdtekst, met onder meer de hoofdconclusies 
van het onderzoek en een antwoord op je hoofdvraag. Sluit in de conclusie zo goed mogelijk 
aan bij de deelvragen in de inleiding. 
Verder leg je uit hoe zeker je bent van je conclusie en bespreek je wat je misschien beter 
anders had kunnen doen of wat aanbevelingen zijn voor vervolgonderzoek. 
Literatuurverwijzingen, citaten, tabellen en figuren horen niet in een conclusie / samenvatting 
thuis.  
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4.6 Bibliografie 

 
In de bibliografie staan alle gebruikte bronnen. In word kun je bij verwijzingen een bibliografie 
maken, nadat je alle bronnen via APA hebt ingevoerd. 
1. Ga naar verwijzingen 
2. Kopje bibliografie 
3. Klk op Bibliografie 
4. De bibliografie wordt automatisch gemaakt. 
 
4.7 Bijlagen  

 
In een bijlage kan informatie worden opgenomen die voor de lezer de moeite waard is, maar 
te gedetailleerd is om in de hoofdtekst op te nemen. Bijvoorbeeld uitgebreide tabellen. In het 
algemeen geldt: beperk het aantal bijlagen. Als je bijlagen hebt voeg dan een bijlagenlijst toe 
met titels en paginanummering.  
 
4.8 Typografische verzorging  

 
Het verslag moet duidelijk leesbaar zijn. Let goed op je spelling en het gebruik van 
leestekens. Vaak zal de spellingcontrole in je tekstverwerkingsprogramma niet alle fouten 
eruit halen. Lees daarom je eigen teksten altijd nauwkeurig door en laat je tekst ook door 
iemand anders lezen voordat je deze definitief bij je begeleider inlevert.  
Je kunt met illustraties werken om je verhaal verder te onderbouwen of te verlevendigen: 
tabellen, grafieken, grafische kaarten, citaten, foto’s, cartoons en dergelijke. Zorg ervoor dat 
de illustraties functioneel zijn en zorg voor een juiste bronvermelding. 
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5. BEOORDELINGSFORMULIEREN 
 
Het Profielwerkstuk kent vier beoordelingsmomenten. Als je het product voor een 
beoordelingsmoment te laat of niet inlevert, krijg je 0 punten voor dat beoordelingsmoment. 
Je mailt voor 13.00 uur op de aangegeven datum je werk naar je begeleidende docent en de 
PWS-coördinator. 
 

 
5.1 Beoordelingsmoment I  
 

Dit is het eerste product waarvoor je een beoordeling krijgt. Het bestaat uit een onderwerp, 
hoofdvraag, deelvragen en/of hypothese. Hiervoor wordt onderstaande tabel gebruikt. 
 

 Max.  
Punten 

Punten  Opmerkingen 

Reflectieverslag presentaties 
5. Per presentatie: 

1. Havo 5 of vwo 6 
2. Namen van de leerlingen die de 

presentatie houden en de 
beoordelende docenten. 

3. Onderwerp van de presentatie. 
4. Korte inhoud van de presentatie. 
5. Wat heb je geleerd van de 

presentatie? 
6. Wat neem je mee voor je eigen 

profielwerkstuk? 
 

10    

Onderwerp: 
6. Is origineel 

1   

Hoofdvraag: 
7. Past bij het schooltype/niveau 
8. Geeft goed aan wat er onderzocht wordt (is 

eenduidig). 

9. Is scherp geformuleerd 

3   

Deelvraag/-vragen en/of hypothese: 
10. Sluit(en) aan bij de hoofdvraag 
11. Is/zijn zo gesteld dat ze samen antwoord geven op 

de hoofdvraag 
12. Is/zijn scherp geformuleerd  

13. Is/zijn uitvoerbaar? Is/zijn haalbaar? 
14. Heeft/Hebben voldoende vakinhoudelijk niveau 

5   

Netheid en structuur: 
15. Voldoet aan ICT- eisen 

1   

Totaal 20   

 

Datum  Paraaf docent: 
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5.2 Beoordelingsmoment II 
 
 

Voor de beoordeling van het onderzoeksplan wordt onderstaande beoordelingslijst gebruikt. 
 
 

  Max. 
punten  

Punten Opmerkingen 

Inleiding Aanleiding 
16. Motivatie voor keuze 
17. Beschrijving van doelgroep 

2   

Onderzoeksorganisatie 
18. Wie is/zijn er betrokken? 

2   

Aansluiting onderzoek 2   
Probleemstelling Onderwerp/thema 

19. Weergave hoofd- en 
deelthema’s 

20. Gebruik van begrippen die er 
toe doen (relevant zijn) 

2   

 Doelstelling 
21. Formuleren van het doel dat 

je hebt met je onderzoek  

2   

 Onderzoeksvraag 
22. (Her)geformuleerd 

2   

 Deelvragen of hypothese 
23. (Her)geformuleerd 

2   

Kernbegrippen Omschrijving 
24. Verheldering begrippen 

2   

Startende 
bronnenstudie 

Bronnenlijst 
25. Omvang 
26. Betrouwbaarheid 
27. Variatie in bronnen 

4   

Onderzoeksaanpak 28. Duidelijke stappen in aanpak 
(waar vandaan, hoe te krijgen, 
welke actie, wat opleveren, 
hoe zichtbaar maken)  

29. Logische volgorde 
30. Uitvoerbaarheid activiteiten 

6   

Planning 31. Realistische planning in tijd 2   
Logboek Geeft beeld van: 

32. Gemaakte keuzes 
33. Verrichte werkzaamheden 

2   

Totaal  30   

 

Datum:    Paraaf docent: 
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5.3 Beoordeling profielwerkstuk (beoordelingsmoment III)   

 
Voor de beoordeling van het eindproduct wordt onderstaande beoordelingslijst gebruikt. Als 
de vorm van je eindproduct erg bijzonder is, kan de begeleider de beoordeling op enkele 
punten aanpassen. 
 

 Max. 
punten 

 Punten Opmerkingen 

Inleiding  
34. Introductie van het onderwerp + algemene inleidende informatie 
35. Toelichting op en formulering van hoofdvraag/probleemstelling  
36. Deelvragen en/of hypothese voor start onderzoek 
37. Uitleg van de hoofdstukindeling   

38. Beschrijving van de gekozen onderzoeksopzet en -
uitvoering 

7   

Hoofdtekst*   
1. Bevat relevante informatie (info die er toe doet) voor het  

beantwoorden van hoofdvraag en deelvragen 
2. Correcte en begrijpelijke weergave van bronnen en feitelijkheden 
3. Feiten zijn controleerbaar d.m.v. bronvermeldingen 
4. Beweringen worden beargumenteerd 
5. De informatie uit verschillende bronnen is samengevoegd tot één 

geheel 

6. Functioneel gebruik van grafieken/tabellen/kaarten/figuren/mo-
dellen/foto's/oefeningen enz. 

35   

Conclusie*   
7. Wordt er een goed bij de onderzoeksvragen aansluitende 

conclusie getrokken/antwoord op de  deelvragen en de 
hoofdvraag gegeven? 

1. Is informatie uit de kern gebruikt om de conclusie te 
onderbouwen? 

2. Onderzoek(smethode) wordt geëvalueerd en de wenselijkheid 
van meer informatie/nader onderzoek wordt aangegeven. 

3. Worden de uitkomsten vergeleken met de hypothese? 

10   

Techniek   
4. Vereiste verslagindeling toegepast (titel(blad), inhoudsopgave, 

inleiding, kern/middenstuk, slot) 
5. Logisch gebruik van hoofdstukken, paragrafen en alinea-indeling 

6. Overzicht literatuur/bronnenopgave is volgens de regels 

5   

Taalgebruik   
7. Duidelijk (begrijpelijk) taalgebruik/eigen woordgebruik 

8. Correcte spelling 
3   

Presentatie/Uiterlijke vormgeving   
9. Zorg besteed aan afwerking/illustraties/lay-out 5   

Diepgang/moeilijkheidsgraad van het onderzoek   
10. Moeilijkheidsgraad van het onderwerp 
11. Diepgang van de uitwerking (middenstuk) 

12. Diepgang van de conclusies (slot) 

5   

Logboek 5   

13. Compleet    

Totaal 75   

Datum:         Paraaf docent: 

 

*Dit onderdeel kan een docent aanpassen bijvoorbeeld als het product een wetenschappelijk verslag is. 
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5.4 Beoordeling presentatie (beoordelingsmoment IV)   
 

Voor de beoordeling van de presentatie wordt onderstaande beoordelingslijst gebruikt. 
 
 

 Max. 
punten 

Punten Opmerkingen 

Inleiding: 
14. Introductie onderwerp 
15. Aanleiding (motivatie/passie) onderzoek 
16. Het  wat en hoe van het onderzoek is duidelijk 

5   

Kern: 
17. Heldere omschrijving van inhoud 
18. Weergave relevante informatie 

5   

Conclusie/discussie: 
19. Passend bij gepresenteerde informatie/ 

onderzoeksvragen  
20. Sterke en zwakke punten van onderzoek besproken 

5   

Uiterlijke verzorging van presentatie  

21. Helder ingedeeld 
22. Op ondersteunende en verlevendigende wijze gebruik 

gemaakt van presentatiemiddelen (zoals evt. gebruikte 
materialen)  

5   

Techniek 

23. Spreekgemak en verstaanbaarheid 
24. (Oog)contact met publiek 
25. Reageren en ingaan op vragen 
26. Tempo, volume, woordkeus verhogen de geboeidheid 

en het luistergemak  

5   

Totaal 25   

    

Datum:       Paraaf docent: 

 
 
5.5 Eindbeoordeling  
 

Beoordelingsmoment I  
Beoordelingsmoment II 
Beoordelingsmoment III 
Beoordelingsmoment IV  + 
= aantal punten 
 
Omrekentabel: 

Aantal punten cijfer 

0 1 

1 – 34 2 

35 – 48 3 

49- 64 4 

65 – 80 5 

81 – 96 6 

97 – 112 7 

113 – 128 8 

129 – 142 9 

143 – 150 10 
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6. TOOLS 
 

 
6.1 Checklist Fase 1. 

 

Deze checklist is een hulpmiddel om je te helpen bij fase 1.  

 

 

Tijd Opmerking 

 Inschrijven voor presentaties   

 Bijwonen presentaties   

 Lezen boekje PWS   

 Bedenken onderwerp   

 Zoeken partner   

 Overleg met partner over onderwerp   

 Inschrijven voor vak   

 Mindmapping voor uitwerken onderwerp   

 Bibliotheek: info in boeken   

 Info zoeken op internet   

 Inlezen   

 Vragen? stellen aan begeleider   

 Hoofdvraag/deelvragen of Onderzoeksvraag/hypothese   

 Inleveren/mailen begeleider met cc naar PWS-coördinator   
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6.2 Checklist onderzoeksplan  

 
Onderdeel 

 

Gedaan Opmerking 

Inleiding Aanleiding schrijven   

 Onderzoeksorganisatie   

 Aansluiting onderzoek   

Probleemstelling Onderwerp/thema   

 Doelstelling   

 Onderzoeksvraag   

 Deelvragen of hypothese   

Kernbegrippen Omschrijving   

Startende 
bronnenlijst 

Vermelden van bronnen   

Onderzoeksaanpak I Waar haal je informatie vandaan? 
II Hoe verkrijg je informatie? 
III Welke actie voer je uit? 
IV Wat moet het opleveren 
V Hoe maak je resultaten 
zichtbaar? 

  

Logboek Logboek met totale planning   
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6.3 Handige websites 

 
Op zoek naar een onderwerp?  
http://www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/index  
http://www.wageningenuniversity.nl/NL/onderwijs/profielwerkstuk/  
http://www.werkstuknetwerk.nl/zoekpakket  
http://www.ru.nl/profielwerkstuk/  
 
Hoe schrijf ik een profielwerkstuk?  
http://scholierenlab.tudelft.nl/nl/rapporteren/hoe-schrijf-ik-een-profielwerkstuk/  
http://www.betavak.nl/onderzoek/voorwoord.htm  
http://www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/alfasteunpunt/schrijven/index  
 
Hoe win ik een prijs met mijn profielwerkstuk?  
http://www.knawonderwijsprijs.nl/  
http://www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/wineenprijs/index  
http://www.wageningenuniversity.nl/NL/onderwijs/profielwerkstuk/prijzen/  
http://www.ru.nl/exo/van_melsen_prijs/meedoen/ 
 

 

 

http://www.ru.nl/exo/van_melsen_prijs/meedoen/
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6.4 Stappenplan 

 

 

 

Profielwerkstuk

Partner, presentaties 
bijwonen en 

onderwerp kiezen

Hoofd- en deelvragen 
bedenken

Onderzoeksplan 
maken

Onderzoek uitvoeren 

Onderzoek uitwerken

Eindproduct afronden

Presentatie

BEOORDELINGS-
MOMENT 4

BEOORDELINGS-
MOMENT 3

Ruwe versie 
eindproduct maken

Begeleiding: ‘ruwe 
versie inleveren’

‘eerste geschreven 
stuk inleveren’

BEOORDELINGS-
MOMENT 2

BEOORDELINGS-
MOMENT 1

Begeleidingsgesprek

Inschrijven vak
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H7. Instroomtraject PWS 
Bij het maken van een profielwerkstuk doorloop je drie fasen, waarbij het aantal uren een 
richtlijn is. Ten opzicht van het eerder in hoofdstuk 2 genoemde stappenplan worden fase 1 

en 2 nu samengevoegd tot fase 1. De te doorlopen fasen zijn: 

27. Fase 1: Onderwerp & onderzoeksvraag en deelvragen & Onderzoeksplan (35 uur) 

1. Inleveren uiterlijk 4 oktober 2022. 
28. Fase 2: Uitvoeren en verwerken (35 uur) 

1. Inleveren uiterlijk 20 december 2022. 
29. Fase 3: Presenteren (10 uur) 

1. Uitvoeren op 21 februari 2023.. 

 

Hieronder worden de verschillende fasen nog beschreven. 

7.1 Fase 1: 
7.1.1.  Onderwerp, onderzoeksvraag, deelvragen en/of hypothese  
Stap1. Het kiezen van een onderwerp en vak. 
Kies een onderwerp waar jullie het onderzoek naar willen doen en kies het daarbij 
behorende vak. Bij het kiezen van het onderwerp is het goed om na te gaan of alle plannen 
realiseerbaar zijn en houdt er rekening mee dat sommige dingen geld kunnen kosten. 
Neem contact op met de PWS-coördinator  over de keuze van een mogelijk vak. Na 
overleg met teamleiding krijgen je te horen welke docent je gaat begeleiden. 
 
Stap 2. Het formuleren van de hoofdvraag en de deelvragen. 
Een scherp geformuleerde en goed afgebakende onderzoeksvraag is een noodzakelijke 
voorwaarde om het profielwerkstuk tot een goed einde te brengen. Het motto luidt: inperken 
en afbakenen. 
Vaak is een onderzoeksvraag opgedeeld in een aantal deelvragen, waarmee je het 
onderzoek verdeelt in kleinere stappen. Je krijgt daarmee beter zicht op de haalbaarheid en 
je vergroot de kans dat je alle kanten van de onderzoeksvraag belicht. 
 
Met de onderzoeksvraag en deelvragen maak je duidelijk wat je wel en wat je niet aan de 
orde stelt. Wanneer je goed hebt nagedacht over de onderzoeksvraag, word je minder snel 
verleid zijpaden te gaan bewandelen. Daarnaast kun je uit beschikbare informatie het 
bruikbare beter selecteren. Bovendien kun je met een duidelijke onderzoeksvraag beter 
conclusies formuleren. 
Gebruik de checklist fase 1 uit het hoofdstuk ‘TOOLS’ van dit boekje om te kijken of je alle 
onderdelen van de eerste fase compleet hebt. 
 
7.1.2.  Het onderzoeksplan 

 
In een onderzoeksplan staat wat je gaat doen, hoe je dit gaat aanpakken, wat je tijdsplanning 
is en wie of wat je voor het onderzoek nodig hebt. Deze fase voer je volledig uit in het 
voorexamenjaar. 
 
Het onderzoeksplan is een belangrijk onderdeel van het profielwerkstuk. Het maken van het 
onderzoeksplan geeft je een heldere kijk op jouw onderzoek. Achterin dit boekje staat een 
checklist (‘onderzoeksplan’) die je kunt gebruiken om te kijken of alle onderdelen van het 
onderzoeksplan aanwezig zijn. 
 

In het onderzoeksplan staat wat je gaat doen en hoe je dit gaat aanpakken. Dit is als het ware 
he raamwerk van je onderzoek. Het maken van het onderzoeksplan geeft je een heldere kijk 
op jouw onderzoek. Belangrijk is dat iemand die jouw onderzoek niet kent, door het lezen van 
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het onderzoeksplan toch begrijpt wat je gaat doen. Het onderzoeksplan is een stappenplan, 
dus houd daar rekening mee. Het onderzoeksplan bestaat uit een aantal onderdelen: 
 
 
7.1.2.1 Inleiding 
 
In de inleiding wordt duidelijk wat jou aanspreekt in het onderzoek en wie er betrokken is bij 
het onderzoek. Eventueel kun je ook beschrijven waar jouw onderzoek op aansluit: 
 
Aanleiding:  
Geef duidelijk aan wat de 
aanleiding is voor het onderzoek. 
Wat spreekt je aan in het 
onderzoek? Waarom je het 
onderwerp gekozen hebt en voor 
wie kan de uitkomst van het 
onderzoek iets gaan opleveren? 
 

Voorbeeld 1: Op de zender discovery heb je een programma 
gezien over de hoogste brug van Europa: De brug van Millau. 
Deze brug is 20 meter hoger dan de Eiffeltoren. Je vind zo’n 
groot bouwproject fascinerend en besluit als thema ‘grote 
objecten’ te kiezen bij het vak natuurkunde. 
 
Voorbeeld 2: Na de middelbare school wil je graag naar de 
kunstacademie in Arnhem, afdeling mode. Je bent eigenlijk 
voortdurend bezig met Fashion. Je kiest door je interesse het 
thema ‘Mode door de eeuwen heen’ bij het vak 
Geschiedenis. 

 
Onderzoeksorganisatie: 
Geef kort aan wie er allemaal betrokken zijn bij je onderzoek. Het beste is om dit in een 
schema weer te geven. 
 
Aansluiting onderzoek: 
Waar sluit dit onderzoek bij aan 
(eerder onderzoek, actualiteit)? 

Voorbeeld 1: In het lokaal bij biologie loopt een hamster in 
een glazen kooi. Elke keer als je er langs loopt merk je dat er 
ook speeltjes in de kooi liggen. Uit onderzoek blijkt dat 
hamsters graag een doolhof doorlopen. Maar welk doolhof 
werkt goed? Je houdt een onderzoek over de verschillende 
vormen doolhoven en speeltjes voor hamsters en ontwerpt 
n.a.v. dit onderzoek een eigen doolhof. 
 
Voorbeeld 2: Het is vaak in het nieuws: Jongeren en alcohol. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat op 15-jarige leeftijd al 50% 
van de jongeren regelmatig drinkt (NIPO), waarbij één op de 
tien 15-jarigen wel 10 glazen alcohol in een weekend drinkt. 
Je houdt een onderzoek op jouw school en organiseert n.a.v. 
dit onderzoek een debat over ‘jongeren en alcohol’. 
Daarnaast ontwerp je een poster die informatie geeft over de 
effecten van drinken op jonge leeftijd. 
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7.1.2.2 Probleemstelling 
 
De probleemstelling bestaat uit: 
 
Onderzoeksthema:  
Het thema mag niet te breed zijn. 
Werk het thema uit in de vorm van 
een schema. Geef in dit schema 
duidelijk aan wat het hoofdthema is 
en wat de deelthema’s zijn. In het 
schema moet duidelijk worden wat 
je wilt onderzoeken 

Voorbeeld: 

 
 

Doelstelling:  
Bij doelstelling schrijf je wat je wilt 
bereiken met je onderzoek. 

Voorbeeld 1: Doelstelling voor een leerling: Bijdrage 
leveren aan de discussie over alcoholgebruik onder 
leerlingen. Het onderzoek richt zich op het alcoholgebruik 
van leerlingen op het TAK tijdens een schoolfeest. 
 
Voorbeeld 2: Doelstelling voor een leerling: Inzicht krijgen in 
de ontwikkelingen die Turkije doormaakt om lid te worden 
van de Europese Unie. Het onderzoek richt zich erop of het 
waarschijnlijk is dat Turkije binnen 10 of 15 jaar toe zal 
treden tot de EU. 

 
Onderzoeksvraag:  
Daarbij kun je onderscheid maken 
tussen de hoofdvraag (of -vragen) 
en deelvragen. De antwoorden op 
de deelvragen vormen samen het 
antwoord op de hoofdvraag. 

 

Voorbeeld: 
 Hoofdvraag: 
Wat gebeurt er in en met je lichaam bij het syndroom van 
Korsakov? 
Deelvragen: 
Wie heeft Korsakov ontdekt, en hoe en wanneer is het 
ontdekt? 
Hoe kun je het krijgen en wat tast het aan in je lichaam? 
Wat zijn de behandelmethodes voor het syndroom van 
Korsakov? 
Wat zijn de andere symptomen van het syndroom van 
Korsakov? 

7.1.2.3 Kernbegrippen 
 

 

Het kan zijn dat een belangrijk 
begrip in je onderzoek niet 
helemaal duidelijk is en dat zo’n 
begrip door verschillende mensen 
anders geïnterpreteerd wordt.  
In het kopje kernbegrippen kun je 
opschrijven wat jij met dit begrip 
bedoelt. 

Voorbeeld: Je houdt een onderzoek op een basisschool bij 
groep 8. Je onderzoeksvraag luidt: Welke factoren 
beïnvloeden de motivatie van leerlingen? 
 
Kernbegrip: Motivatie = het gevoel dat je aanzet tot het 
beginnen én afmaken van een taak. 
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7.1.2.4 Startende bronnenstudie 
 
Misschien ben je al iets 
tegengekomen dat je kunt 
gebruiken in je onderzoek. Zo 
niet... dan ga je opzoek. Schrijf hier 
alvast de bronnen op die je in je 
onderzoek wilt gebruiken. 
(bijvoorbeeld: een artikel, boek, 
een persoon of een documentaire). 
Noteer de bron, zodat je deze later 
kunt terugvinden en bestuderen. 

 
 
 

Voorbeeld 1: Website 
’Drank; wat drink jij?’ Een drinktest gelanceerd door het 
nationaal gezondheidsinstituut NIGZ. 
Op 29-04 gehaald van Internet: 
http://www.watdrinkjij.nl/kater.asp 
 
Voorbeeld 2:Boek 
Morris, Neil, zonne-energie East Sussex, 2007 

 
 
 
7.1.2.5 Onderzoeksaanpak 
 
In de onderzoeksaanpak geef je 
aan op welke wijze informatie 
wordt verzameld om de 
onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Het is fijn om in je 
plan al een idee te hebben hoe je 
het gaat aanpakken. Je 
onderzoeksaanpak is uiteindelijk 
een soort stappenplan. Gebruik de 
volgende vijf vragen als richtlijn: 
30. Waar haal je welke 

informatie vandaan? 
31. Hoe verkrijg je de 

informatie? 
32. Welke actie voer je uit? 
33. Wat moet het opleveren? 
34. Hoe maak je de resultaten 

zichtbaar? 
Vraag drie (III) is niet altijd te 
beantwoorden bij elk onderzoek. 

voorbeeld 1: 
In een onderzoek over motivatie bij basisschoolleerlingen ziet een 
stukje van de onderzoeksaanpak er als volgt uit: 

35. leerlingen van de basisschool 
36. interview 
37. Wanneer leerlingen gemotiveerd zijn en welke 

factoren deze motivatie beïnvloeden. 
38. Verslag 

 
voorbeeld 2: 
In een onderzoek over bruggen kan een stukje van de 
onderzoeksaanpak er als volgt uitzien: 

39. opstelling hangbrug 
40. metingen 
41. het verband tussen de dikte van een tui (kabel) en 

de maximale spankracht 
42. Een meetrapport met daarin: 

1. onderzoeksvraag 
2. hypothese 
3. onderzoeksopzet 
4. meetresultaten (tabel en grafiek) 
5. conclusie 

 

 
7.1.2.6 Planning 

 
Maak een (grove) planning van je onderzoek. Wanneer doe je wat? En wie is/zijn erbij 
betrokken? Een indeling per maand is een goed idee. 
 

 

Aan het eind van fase 1 lever je je hoofd- , deelvragen en het onderzoeksplan in. Dit is wordt 
beoordeeld via het beoordelingsformulier 5.2.beoordelingsmoment II.  
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Beoordelingsmoment II 
 
 

Voor de beoordeling van het onderzoeksplan wordt onderstaande beoordelingslijst gebruikt. 
 
 

  Max. 
punten  

Punten Opmerkingen 

Inleiding Aanleiding 
43. Motivatie voor keuze 
44. Beschrijving van doelgroep 

2   

Onderzoeksorganisatie 
45. Wie is/zijn er betrokken? 

2   

Aansluiting onderzoek 2   
Probleemstelling Onderwerp/thema 

46. Weergave hoofd- en 
deelthema’s 

47. Gebruik van begrippen die er 
toe doen (relevant zijn) 

2   

 Doelstelling 
48. Formuleren van het doel dat 

je hebt met je onderzoek  

2   

 Onderzoeksvraag 
49. geformuleerd 

2   

 Deelvragen of hypothese 
50. geformuleerd 

2   

Kernbegrippen Omschrijving 
51. Verheldering begrippen 

2   

Startende 
bronnenstudie 

Bronnenlijst 
52. Omvang 
53. Betrouwbaarheid 
54. Variatie in bronnen 

4   

Onderzoeksaanpak 55. Duidelijke stappen in aanpak 
(waar vandaan, hoe te krijgen, 
welke actie, wat opleveren, 
hoe zichtbaar maken)  

56. Logische volgorde 
57. Uitvoerbaarheid activiteiten 

6   

Planning 58. Realistische planning in tijd 2   
Logboek Geeft beeld van: 

59. Gemaakte keuzes 
60. Verrichte werkzaamheden 

2   

Totaal  30   

 

Datum:    Paraaf docent: 
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7.2 Fase 2: Uitvoeren en verwerken 
 
Stap 1 
Is het onderzoeksplan besproken met je begeleider dan kan je beginnen met het uitvoeren 
van je onderzoek.  
 
Stap 2 
Je werkt aan je eindproduct. Dit doe je door onder andere de antwoorden op de deelvragen 
te vinden. Doe dat in gedeeltes en bespreek die met je begeleider. Zorg ervoor dat je in je 
eigen woorden schrijft. Ga niet kopiëren en plakken vanuit internetbronnen.  
Uiteraard verwerk je onderdelen van je onderzoeksplan in je eindproduct. Als alles klaar is, 
lever je de ruwe versie in zodat je begeleider feedback kan geven.  
Let er op dat een stuk schrijven tijd kost. De eerste versie is nooit het eindproduct, je zal 
moeten herschrijven. Houdt daar dus rekening mee in je planning. 
Verder onderzoeken kost tijd. Dit kan omdat je zelf zaken moet opzetten en uitzoeken 
(bijvoorbeeld een eigen enquête) of omdat je de informatie die je nodig hebt niet vindt. 
Neem bij problemen altijd contact op met je begeleider. Samen zoeken jullie dan naar een 
oplossing. 
Belangrijk bij je eindproduct is dus: 
61. geschreven in eigen woorden (= NIET kopiëren en plakken) 
62. genoeg diepgang (= meer dan beschrijven, dus verbanden leggen e.d.) 
63. werk met voetnoten (= bronvermeldingen, toelichtingen) 
64. werk met bijlagen (= extra informatie die niet in de tekst hoort) 
 
Aan het eind van fase 2 lever je de definitieve versie in Dit is wordt beoordeeld via het 
beoordelingsformulier 5.3 beoordelingsmoment III.  
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Beoordeling profielwerkstuk (beoordelingsmoment III)   

 
Voor de beoordeling van het eindproduct wordt onderstaande beoordelingslijst gebruikt. Als 
de vorm van je eindproduct erg bijzonder is, kan de begeleider de beoordeling op enkele 
punten aanpassen. 
 

 Max. 
punten 

 Punten Opmerkingen 

Inleiding  
65. Introductie van het onderwerp + algemene inleidende informatie 
66. Toelichting op en formulering van hoofdvraag/probleemstelling  
67. Deelvragen en/of hypothese voor start onderzoek 
68. Uitleg van de hoofdstukindeling   

69. Beschrijving van de gekozen onderzoeksopzet en -
uitvoering 

7   

Hoofdtekst*   
70. Bevat relevante informatie (info die er toe doet) voor het  

beantwoorden van hoofdvraag en deelvragen 
71. Correcte en begrijpelijke weergave van bronnen en feitelijkheden 
72. Feiten zijn controleerbaar d.m.v. bronvermeldingen 
73. Beweringen worden beargumenteerd 
74. De informatie uit verschillende bronnen is samengevoegd tot één 

geheel 

75. Functioneel gebruik van 
grafieken/tabellen/kaarten/figuren/modellen/foto's/oefeningen 
enz. 

35   

Conclusie*   
76. Wordt er een goed bij de onderzoeksvragen aansluitende 

conclusie getrokken/antwoord op de  deelvragen en de 
hoofdvraag gegeven? 

77. Is informatie uit de kern gebruikt om de conclusie te 
onderbouwen? 

78. Onderzoek(smethode) wordt geëvalueerd en de wenselijkheid 
van meer informatie/nader onderzoek wordt aangegeven. 

79. Worden de uitkomsten vergeleken met de hypothese? 

10   

Techniek   
80. Vereiste verslagindeling toegepast (titel(blad), inhoudsopgave, 

inleiding, kern/middenstuk, slot) 
81. Logisch gebruik van hoofdstukken, paragrafen en alinea-indeling 

82. Overzicht literatuur/bronnenopgave is volgens de regels 

5   

Taalgebruik   
83. Duidelijk (begrijpelijk) taalgebruik/eigen woordgebruik 

84. Correcte spelling 
3   

Presentatie/Uiterlijke vormgeving   
85. Zorg besteed aan afwerking/illustraties/lay-out 5   

Diepgang/moeilijkheidsgraad van het onderzoek   
86. Moeilijkheidsgraad van het onderwerp 
87. Diepgang van de uitwerking (middenstuk) 

88. Diepgang van de conclusies (slot) 

5   

Logboek 5   

89. Compleet    

Totaal 75   

Datum:         Paraaf docent: 

 

*Dit onderdeel kan een docent aanpassen bijvoorbeeld als het product een wetenschappelijk verslag is. 

7.4 Fase 3: De presentatiefase  

 
In de presentatiefase bereid je een presentatie van je werkstuk voor en je presenteert het.  
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Voor de presentatie krijg je een beoordeling. Dit is wordt beoordeeld via het 

beoordelingsformulier 5.4 beoordelingsmoment IV.  
 
Beoordeling presentatie (beoordelingsmoment IV)   

Voor de beoordeling van de presentatie wordt onderstaande beoordelingslijst gebruikt. 
 

 Max. 
punten 

Punten Opmerkingen 

Inleiding: 
90. Introductie onderwerp 
91. Aanleiding (motivatie/passie) onderzoek 
92. Het  wat en hoe van het onderzoek is duidelijk 

5   

Kern: 
93. Heldere omschrijving van inhoud 
94. Weergave relevante informatie 

5   

Conclusie/discussie: 
95. Passend bij gepresenteerde informatie/ 

onderzoeksvragen  
96. Sterke en zwakke punten van onderzoek besproken 

5   

Uiterlijke verzorging van presentatie  

97. Helder ingedeeld 
98. Op ondersteunende en verlevendigende wijze gebruik 

gemaakt van presentatiemiddelen (zoals evt. gebruikte 
materialen)  

5   

Techniek 

99. Spreekgemak en verstaanbaarheid 
100. (Oog)contact met publiek 
101. Reageren en ingaan op vragen 
102. Tempo, volume, woordkeus verhogen de 

geboeidheid en het luistergemak  

5   

Totaal 25   

    

Datum:       Paraaf docent: 

 
Eindbeoordeling  

Beoordelingsmoment: maximaal aantal punten behaalde aantal punten 
Beoordelingsmoment I  30    …… 
Beoordelingsmoment II  75    …… 
Beoordelingsmoment III  +  25 +    ……+ 
Maximaal aantal punten  130   totaal aantal behaalde punten 
 
Omrekentabel: 

Aantal punten cijfer 

0 1 

1 – 27 2 

28 – 41 3 

42- 55 4 

56 – 69 5 

70 – 83 6 

84 – 97 7 

98 – 111 8 

112 – 123 9 

124 – 130 10 
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Aangepast traject PWS schooljaar 2022-2023 voor leerlingen met 
late begeleider. 
Bij het maken van een profielwerkstuk doorloop je drie fasen, waarbij het aantal uren een 
richtlijn is. Ten opzicht van het eerder in hoofdstuk 2 genoemde stappenplan worden fase 1 

en 2 nu samengevoegd tot fase 1. De te doorlopen fasen zijn: 

103. Fase 1: Onderwerp & onderzoeksvraag en deelvragen & Onderzoeksplan & 
reflectieverslagen.(35 uur) 
1. Inleveren uiterlijk 4 oktober 2022 voor 13.00 uur. 

104. Fase 2: Uitvoeren en verwerken (35 uur) 
1. Inleveren uiterlijk 20 december 2022 voor 13.00 uur. 

105. Fase 3: Presenteren (10 uur) 
1. Uitvoeren op 21 februari 2023 vanaf 16.00 uur. 

 

Hieronder worden de verschillende fasen nog beschreven. 

Fase 1.1: Onderwerp, onderzoeksvraag, deelvragen en/of hypothese 

Stap 1 Het kiezen van een onderwerp a.h.v. bijwonen van presentaties. 
Deze fase begint in je voorexamenjaar. Om een indruk te krijgen van waar een 
profielwerkstuk over gaat, ga je een tweetal presentaties van havo 5 of vwo 6 leerlingen 
bijwonen. Deze worden gehouden op dinsdag 1 maart 2022 vanaf 16.00 uur. Je schrijft je 
hiervoor via Magister in en krijgt dan een link naar de presentatie in de agenda van Magister. 
Je levert bij je begeleider op beoordelingsmoment I een reflectieverslag van deze twee 
presentaties. In dit verslag moet het volgende aan de orde komen: 
106. Per presentatie: 

1. Havo 5 of vwo 6 presentatie 
2. Namen van de leerlingen die de presentatie houden en de beoordelende 

docenten. 
3. Onderwerp van de presentatie. 
4. Korte inhoud van de presentatie. 
5. Wat heb je geleerd van de presentatie? 
6. Wat neem je mee voor je eigen profielwerkstuk? 

 
Stap 2. Het kiezen van een partner, onderwerp en vak. 
Kies een partner waarmee je samen het onderzoek wilt gaan uitvoeren. Onderschat het 
kiezen van een partner niet! De keuze van een partner is van belang omdat je een lange 
periode moet samenwerken. Het is belangrijk dat partners dezelfde belangstelling voor het 
onderwerp hebben en dat jullie goed kunnen samenwerken. 
Kies samen een onderwerp waar jullie het onderzoek naar willen doen en kies het daarbij 
behorende vak. Bij het kiezen van het onderwerp is het goed om na te gaan of alle plannen 
realiseerbaar zijn en houdt er rekening mee dat sommige dingen geld kunnen kosten. 
Schrijf je samen in voor dit vak in via een link naar Google Forms. Na inschrijving krijgen 
jullie te horen welke docent jullie gaat begeleiden. Niet inschrijven betekent automatisch dat 
je met iemand bij een vak en docent wordt ingedeeld. 
 
Stap 3. Het formuleren van de hoofdvraag en de deelvragen. 
Een scherp geformuleerde en goed afgebakende onderzoeksvraag is een noodzakelijke 
voorwaarde om het profielwerkstuk tot een goed einde te brengen. Het motto luidt: inperken 
en afbakenen. 
Vaak is een onderzoeksvraag opgedeeld in een aantal deelvragen, waarmee je het 
onderzoek verdeelt in kleinere stappen. Je krijgt daarmee beter zicht op de haalbaarheid en 
je vergroot de kans dat je alle kanten van de onderzoeksvraag belicht. 
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Met de onderzoeksvraag en deelvragen maak je duidelijk wat je wel en wat je niet aan de 
orde stelt. Wanneer je goed hebt nagedacht over de onderzoeksvraag, word je minder snel 
verleid zijpaden te gaan bewandelen. Daarnaast kun je uit beschikbare informatie het 
bruikbare beter selecteren. Bovendien kun je met een duidelijke onderzoeksvraag beter 
conclusies formuleren. 
Gebruik de checklist fase 1 uit het hoofdstuk ‘TOOLS’ van dit boekje om te kijken of je alle 
onderdelen van de eerste fase compleet hebt. 
Aan het eind van fase 1 is beoordelingsmoment  
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Fase 1.2: Het onderzoeksplan 

 
In een onderzoeksplan staat wat je gaat doen, hoe je dit gaat aanpakken, wat je tijdsplanning 
is en wie of wat je voor het onderzoek nodig hebt. Deze fase voer je vollerig uit in het 
voorexamenjaar. 
 
Het onderzoeksplan is een belangrijk onderdeel van het profielwerkstuk. Het maken van het 
onderzoeksplan geeft je een heldere kijk op jouw onderzoek. Achterin dit boekje staat een 
checklist (‘onderzoeksplan’) die je kunt gebruiken om te kijken of alle onderdelen van het 
onderzoeksplan aanwezig zijn. 
 

In het onderzoeksplan staat wat je gaat doen en hoe je dit gaat aanpakken. Dit is als het ware 
he raamwerk van je onderzoek. Het maken van het onderzoeksplan geeft je een heldere kijk 
op jouw onderzoek. Belangrijk is dat iemand die jouw onderzoek niet kent, door het lezen van 
het onderzoeksplan toch begrijpt wat je gaat doen. Het onderzoeksplan is een stappenplan, 
dus houd daar rekening mee. Het onderzoeksplan bestaat uit een aantal onderdelen: 
 
 
2.2.1 Inleiding 
 
In de inleiding wordt duidelijk wat jou aanspreekt in het onderzoek en wie er betrokken is bij 
het onderzoek. Eventueel kun je ook beschrijven waar jouw onderzoek op aansluit: 
 
Aanleiding:  
Geef duidelijk aan wat de 
aanleiding is voor het onderzoek. 
Wat spreekt je aan in het 
onderzoek? Waarom je het 
onderwerp gekozen hebt en voor 
wie kan de uitkomst van het 
onderzoek iets gaan opleveren? 
 

Voorbeeld 1: Op de zender discovery heb je een programma 
gezien over de hoogste brug van Europa: De brug van Millau. 
Deze brug is 20 meter hoger dan de Eiffeltoren. Je vind zo’n 
groot bouwproject fascinerend en besluit als thema ‘grote 
objecten’ te kiezen bij het vak natuurkunde. 
 
Voorbeeld 2: Na de middelbare school wil je graag naar de 
kunstacademie in Arnhem, afdeling mode. Je bent eigenlijk 
voortdurend bezig met Fashion. Je kiest door je interesse het 
thema ‘Mode door de eeuwen heen’ bij het vak 
Geschiedenis. 

 
Onderzoeksorganisatie: 
Geef kort aan wie er allemaal betrokken zijn bij je onderzoek. Het beste is om dit in een 
schema weer te geven. 
 
Aansluiting onderzoek: 
Waar sluit dit onderzoek bij aan 
(eerder onderzoek, actualiteit)? 

Voorbeeld 1: In het lokaal bij biologie loopt een hamster in 
een glazen kooi. Elke keer als je er langs loopt merk je dat er 
ook speeltjes in de kooi liggen. Uit onderzoek blijkt dat 
hamsters graag een doolhof doorlopen. Maar welk doolhof 
werkt goed? Je houdt een onderzoek over de verschillende 
vormen doolhoven en speeltjes voor hamsters en ontwerpt 
n.a.v. dit onderzoek een eigen doolhof. 
 
Voorbeeld 2: Het is vaak in het nieuws: Jongeren en alcohol. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat op 15-jarige leeftijd al 50% 
van de jongeren regelmatig drinkt (NIPO), waarbij één op de 
tien 15-jarigen wel 10 glazen alcohol in een weekend drinkt. 
Je houdt een onderzoek op jouw school en organiseert n.a.v. 
dit onderzoek een debat over ‘jongeren en alcohol’. 
Daarnaast ontwerp je een poster die informatie geeft over de 
effecten van drinken op jonge leeftijd. 
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2.2.2 Probleemstelling 
 
De probleemstelling bestaat uit: 
 
Onderzoeksthema:  
Het thema mag niet te breed zijn. 
Werk het thema uit in de vorm van 
een schema. Geef in dit schema 
duidelijk aan wat het hoofdthema is 
en wat de deelthema’s zijn. In het 
schema moet duidelijk worden wat 
je wilt onderzoeken 

Voorbeeld: 

 
 

Doelstelling:  
Bij doelstelling schrijf je wat je wilt 
bereiken met je onderzoek. 

Voorbeeld 1: Doelstelling voor een leerling: Bijdrage 
leveren aan de discussie over alcoholgebruik onder 
leerlingen. Het onderzoek richt zich op het alcoholgebruik 
van leerlingen op het TAK tijdens een schoolfeest. 
 
Voorbeeld 2: Doelstelling voor een leerling: Inzicht krijgen in 
de ontwikkelingen die Turkije doormaakt om lid te worden 
van de Europese Unie. Het onderzoek richt zich erop of het 
waarschijnlijk is dat Turkije binnen 10 of 15 jaar toe zal 
treden tot de EU. 

 
Onderzoeksvraag:  
Daarbij kun je onderscheid maken 
tussen de hoofdvraag (of -vragen) 
en deelvragen. De antwoorden op 
de deelvragen vormen samen het 
antwoord op de hoofdvraag. 

 

Voorbeeld: 
 Hoofdvraag: 
Wat gebeurt er in en met je lichaam bij het syndroom van 
Korsakov? 
Deelvragen: 
Wie heeft Korsakov ontdekt, en hoe en wanneer is het 
ontdekt? 
Hoe kun je het krijgen en wat tast het aan in je lichaam? 
Wat zijn de behandelmethodes voor het syndroom van 
Korsakov? 
Wat zijn de andere symptomen van het syndroom van 
Korsakov? 

2.2.3 Kernbegrippen 
 

 

Het kan zijn dat een belangrijk 
begrip in je onderzoek niet 
helemaal duidelijk is en dat zo’n 
begrip door verschillende mensen 
anders geïnterpreteerd wordt.  
In het kopje kernbegrippen kun je 
opschrijven wat jij met dit begrip 
bedoelt. 

Voorbeeld: Je houdt een onderzoek op een basisschool bij 
groep 8. Je onderzoeksvraag luidt: Welke factoren 
beïnvloeden de motivatie van leerlingen? 
 
Kernbegrip: Motivatie = het gevoel dat je aanzet tot het 
beginnen én afmaken van een taak. 
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2.2.4 Startende bronnenstudie 
 
Misschien ben je al iets 
tegengekomen dat je kunt 
gebruiken in je onderzoek. Zo 
niet... dan ga je opzoek. Schrijf hier 
alvast de bronnen op die je in je 
onderzoek wilt gebruiken. 
(bijvoorbeeld: een artikel, boek, 
een persoon of een documentaire). 
Noteer de bron, zodat je deze later 
kunt terugvinden en bestuderen. 

 
 
 

Voorbeeld 1: Website 
’Drank; wat drink jij?’ Een drinktest gelanceerd door het 
nationaal gezondheidsinstituut NIGZ. 
Op 29-04 gehaald van Internet: 
http://www.watdrinkjij.nl/kater.asp 
 
Voorbeeld 2:Boek 
Morris, Neil, zonne-energie East Sussex, 2007 

 
 
 
2.2.5 Onderzoeksaanpak 
 
In de onderzoeksaanpak geef je 
aan op welke wijze informatie 
wordt verzameld om de 
onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Het is fijn om in je 
plan al een idee te hebben hoe je 
het gaat aanpakken. Je 
onderzoeksaanpak is uiteindelijk 
een soort stappenplan. Gebruik de 
volgende vijf vragen als richtlijn: 
107. Waar haal je welke 

informatie vandaan? 
108. Hoe verkrijg je de 

informatie? 
109. Welke actie voer je uit? 
110. Wat moet het opleveren? 
111. Hoe maak je de resultaten 

zichtbaar? 
Vraag drie (III) is niet altijd te 
beantwoorden bij elk onderzoek. 

voorbeeld 1: 
In een onderzoek over motivatie bij basisschoolleerlingen ziet een 
stukje van de onderzoeksaanpak er als volgt uit: 

112. leerlingen van de basisschool 
113. interview 
114. Wanneer leerlingen gemotiveerd zijn en welke 

factoren deze motivatie beïnvloeden. 
115. Verslag 

 
voorbeeld 2: 
In een onderzoek over bruggen kan een stukje van de 
onderzoeksaanpak er als volgt uitzien: 

116. opstelling hangbrug 
117. metingen 
118. het verband tussen de dikte van een tui (kabel) en 

de maximale spankracht 
119. Een meetrapport met daarin: 

1. onderzoeksvraag 
2. hypothese 
3. onderzoeksopzet 
4. meetresultaten (tabel en grafiek) 
5. conclusie 

 

 
2.2.6 Planning 

 
Maak een (grove) planning van je onderzoek. Wanneer doe je wat? En wie is/zijn erbij 
betrokken? Een indeling per maand is een goed idee. 
 

 

Aan het eind van fase 2 lever je het onderzoeksplan in. Dit is beoordelingsmoment II.  
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Fase 2: Uitvoeren en verwerken 
 
Stap 1 
Is het onderzoeksplan besproken met je begeleider dan kan je beginnen met het uitvoeren 
van je onderzoek.  
 
Stap 2 
Je werkt aan je eindproduct. Dit doe je door onder andere de antwoorden op de deelvragen 
te vinden. Doe dat in gedeeltes en bespreek die met je begeleider. Zorg ervoor dat je in je 
eigen woorden schrijft. Ga niet kopiëren en plakken vanuit internetbronnen.  
Uiteraard verwerk je onderdelen van je onderzoeksplan in je eindproduct. Als alles klaar is, 
lever je de ruwe versie in zodat je begeleider feedback kan geven.  
Let er op dat een stuk schrijven tijd kost. De eerste versie is nooit het eindproduct, je zal 
moeten herschrijven. Houdt daar dus rekening mee in je planning. 
Verder onderzoeken kost tijd. Dit kan omdat je zelf zaken moet opzetten en uitzoeken 
(bijvoorbeeld een eigen enquête) of omdat je de informatie die je nodig hebt niet vindt. 
Neem bij problemen altijd contact op met je begeleider. Samen zoeken jullie dan naar een 
oplossing. 
Belangrijk bij je eindproduct is dus: 
120. geschreven in eigen woorden (= NIET kopiëren en plakken) 
121. genoeg diepgang (= meer dan beschrijven, dus verbanden leggen e.d.) 
122. werk met voetnoten (= bronvermeldingen, toelichtingen) 
123. werk met bijlagen (= extra informatie die niet in de tekst hoort) 
 
Aan het eind van fase 3 lever je de definitieve versie in en dit is beoordelingsmoment III.  
 
 
 Fase 3: De presentatiefase  

 
In de presentatiefase bereid je een presentatie van je werkstuk voor en je presenteert het.  
Voor de presentatie krijg je een beoordeling en dat is beoordelingsmoment IV. 
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Beoordelingsmoment II 
 

Voor de beoordeling van het onderzoeksplan wordt onderstaande beoordelingslijst gebruikt. 
 
 

  Max. 
punten  

Punten Opmerkingen 

Reflectieverslag presentaties 
124. Per presentatie: 

1. Havo 5 of vwo 6 
2. Namen van de leerlingen die de presentatie 

houden en de beoordelende docenten. 
3. Onderwerp van de presentatie. 
4. Korte inhoud van de presentatie. 
5. Wat heb je geleerd van de presentatie? 
6. Wat neem je mee voor je eigen 

profielwerkstuk? 

 

10   

Inleiding Aanleiding 
125. Motivatie voor keuze 
126. Beschrijving van 

doelgroep 

2   

Onderzoeksorganisatie 
127. Wie is/zijn er betrokken? 

2   

Aansluiting onderzoek 2   
Probleemstelling Onderwerp/thema 

128. Weergave hoofd- en 
deelthema’s 

129. Gebruik van begrippen 
die er toe doen (relevant zijn) 

2   

 Doelstelling 
130. Formuleren van het doel 

dat je hebt met je onderzoek  

2   

 Onderzoeksvraag 
131. geformuleerd 

2   

 Deelvragen of hypothese 
132. geformuleerd 

2   

Kernbegrippen Omschrijving 
133. Verheldering begrippen 

2   

Startende 
bronnenstudie 

Bronnenlijst 
134. Omvang 
135. Betrouwbaarheid 
136. Variatie in bronnen 

4   

Onderzoeksaanpak 137. Duidelijke stappen in 
aanpak (waar vandaan, hoe 
te krijgen, welke actie, wat 
opleveren, hoe zichtbaar 
maken)  

138. Logische volgorde 
139. Uitvoerbaarheid 

activiteiten 

6   

Planning 140. Realistische planning in 
tijd 

2   

Logboek Geeft beeld van: 
141. Gemaakte keuzes 
142. Verrichte werkzaamheden 

2   

Totaal  40   

 

Datum:    Paraaf docent: 
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Fase 2: Uitvoeren en verwerken 
 
Stap 1 
Is het onderzoeksplan besproken met je begeleider dan kan je beginnen met het uitvoeren 
van je onderzoek.  
 
Stap 2 
Je werkt aan je eindproduct. Dit doe je door onder andere de antwoorden op de deelvragen 
te vinden. Doe dat in gedeeltes en bespreek die met je begeleider. Zorg ervoor dat je in je 
eigen woorden schrijft. Ga niet kopiëren en plakken vanuit internetbronnen.  
Uiteraard verwerk je onderdelen van je onderzoeksplan in je eindproduct. Als alles klaar is, 
lever je de ruwe versie in zodat je begeleider feedback kan geven.  
Let er op dat een stuk schrijven tijd kost. De eerste versie is nooit het eindproduct, je zal 
moeten herschrijven. Houdt daar dus rekening mee in je planning. 
Verder onderzoeken kost tijd. Dit kan omdat je zelf zaken moet opzetten en uitzoeken 
(bijvoorbeeld een eigen enquête) of omdat je de informatie die je nodig hebt niet vindt. 
Neem bij problemen altijd contact op met je begeleider. Samen zoeken jullie dan naar een 
oplossing. 
Belangrijk bij je eindproduct is dus: 
143. geschreven in eigen woorden (= NIET kopiëren en plakken) 
144. genoeg diepgang (= meer dan beschrijven, dus verbanden leggen e.d.) 
145. werk met voetnoten (= bronvermeldingen, toelichtingen) 
146. werk met bijlagen (= extra informatie die niet in de tekst hoort) 
 
Aan het eind van fase 2 lever je de definitieve versie in Dit is wordt beoordeeld via het 
beoordelingsformulier 5.3 beoordelingsmoment III.  
  



 

101 
 

Beoordeling profielwerkstuk (beoordelingsmoment III)   

 
Voor de beoordeling van het eindproduct wordt onderstaande beoordelingslijst gebruikt. Als 
de vorm van je eindproduct erg bijzonder is, kan de begeleider de beoordeling op enkele 
punten aanpassen. 
 

 Max. 
punten 

 Punten Opmerkingen 

Inleiding  
147. Introductie van het onderwerp + algemene inleidende 

informatie 
148. Toelichting op en formulering van 

hoofdvraag/probleemstelling  
149. Deelvragen en/of hypothese voor start onderzoek 
150. Uitleg van de hoofdstukindeling   

151. Beschrijving van de gekozen onderzoeksopzet en -
uitvoering 

7   

Hoofdtekst*   
152. Bevat relevante informatie (info die er toe doet) voor het  

beantwoorden van hoofdvraag en deelvragen 
153. Correcte en begrijpelijke weergave van bronnen en 

feitelijkheden 
154. Feiten zijn controleerbaar d.m.v. bronvermeldingen 
155. Beweringen worden beargumenteerd 
156. De informatie uit verschillende bronnen is samengevoegd 

tot één geheel 

157. Functioneel gebruik van 
grafieken/tabellen/kaarten/figuren/modellen/foto's/oefeningen 
enz. 

35   

Conclusie*   
158. Wordt er een goed bij de onderzoeksvragen aansluitende 

conclusie getrokken/antwoord op de  deelvragen en de 
hoofdvraag gegeven? 

159. Is informatie uit de kern gebruikt om de conclusie te 
onderbouwen? 

160. Onderzoek(smethode) wordt geëvalueerd en de wense-
lijkheid van meer informatie/nader onderzoek wordt aangegeven. 

161. Worden de uitkomsten vergeleken met de hypothese? 

10   

Techniek   
162. Vereiste verslagindeling toegepast (titel(blad), 

inhoudsopgave, inleiding, kern/middenstuk, slot) 
163. Logisch gebruik van hoofdstukken, paragrafen en alinea-

indeling 

164. Overzicht literatuur/bronnenopgave is volgens de regels 

5   

Taalgebruik   
165. Duidelijk (begrijpelijk) taalgebruik/eigen woordgebruik 

166. Correcte spelling 
3   

Presentatie/Uiterlijke vormgeving   
167. Zorg besteed aan afwerking/illustraties/lay-out 5   

Diepgang/moeilijkheidsgraad van het onderzoek   
168. Moeilijkheidsgraad van het onderwerp 
169. Diepgang van de uitwerking (middenstuk) 

170. Diepgang van de conclusies (slot) 

5   

Logboek 5   

171. Compleet    

Totaal 75   

Datum:         Paraaf docent: 

 

*Dit onderdeel kan een docent aanpassen bijvoorbeeld als het product een wetenschappelijk verslag is. 
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Fase 3: De presentatiefase  

 
In de presentatiefase bereid je een presentatie van je werkstuk voor en je presenteert het.  
Voor de presentatie krijg je een beoordeling. Dit is wordt beoordeeld via het 

beoordelingsformulier 5.4 beoordelingsmoment IV.  
 
Beoordeling presentatie (beoordelingsmoment IV)   

Voor de beoordeling van de presentatie wordt onderstaande beoordelingslijst gebruikt. 
 

 Max. 
punten 

Punten Opmerkingen 

Inleiding: 
172. Introductie onderwerp 
173. Aanleiding (motivatie/passie) onderzoek 
174. Het  wat en hoe van het onderzoek is duidelijk 

5   

Kern: 
175. Heldere omschrijving van inhoud 
176. Weergave relevante informatie 

5   

Conclusie/discussie: 
177. Passend bij gepresenteerde informatie/ 

onderzoeksvragen  
178. Sterke en zwakke punten van onderzoek 

besproken 

5   

Uiterlijke verzorging van presentatie  

179. Helder ingedeeld 
180. Op ondersteunende en verlevendigende wijze 

gebruik gemaakt van presentatiemiddelen (zoals evt. 
gebruikte materialen)  

5   

Techniek 

181. Spreekgemak en verstaanbaarheid 
182. (Oog)contact met publiek 
183. Reageren en ingaan op vragen 
184. Tempo, volume, woordkeus verhogen de 

geboeidheid en het luistergemak  

5   

Totaal 25   

    

Datum:       Paraaf docent: 

 
Eindbeoordeling  

Beoordelingsmoment: maximaal aantal punten behaalde aantal punten 
Beoordelingsmoment I  40    …… 
Beoordelingsmoment II  75    …… 
Beoordelingsmoment III  +  25 +    ……+ 
Maximaal aantal punten  140   totaal aantal behaalde punten 
 
Omrekentabel: 

Aantal punten cijfer 

0 1 

1 – 32 2 

33 – 45 3 

46 - 60 4 

61 – 75 5 

76 – 90 6 

91 – 105 7 

106 – 120 8 

121 – 133 9 

134 – 140 10 
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