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Inleiding 
 
In de examenklas gaan alle leerlingen aan de slag met het profielwerkstuk. In deze 
handleiding wordt uitgelegd wat het profielwerkstuk is, op welke wijze je er het beste 
mee aan de slag kan, hoe het proces en het product beoordeeld worden en wat je kunt 
doen om vlot te starten, al voordat je bent overgegaan naar de examenklas.  

Wat is het profielwerkstuk? 

 

• Het profielwerkstuk is een onderzoek dat zich richt op één van je examenvakken. 
Het is een soort ‘meesterproef’ waarmee je de opleiding afrondt.  

  

• Je werkt in een tweetal en jullie mogen zelf een voorstel doen voor een 
onderwerp en vak.  

 

• De studielast is 80 klokuren per 
persoon in de eerste twintig weken 
van het examenjaar. Dit komt dus 
neer op een werkbelasting van zo’n 
vier uur per week per persoon. 

 

• Dat is een flinke klus en het vereist naast veel creativiteit en 
doorzettingsvermogen ook een goede planning. Op tijd beginnen dus! 

 

• Het wordt beoordeeld met een (geheel) cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer. 
 

• Je werkt aan het profielwerkstuk 
vanaf september tot de 
voorjaarsvakantie, in SZ, MT, lab-
uren of vrije uren. Bedenk dat 80 
uur in deze periode betekent dat je 
er gemiddeld elke week 4 uur aan 
werkt. Tijdig starten, een goede 
planning maken en flink doorwerken 
voorkomen stress aan het eind. Onthoud dat je in de periode aan het einde 
ook andere deadlines en toetsen hebt!  

 

Gang van zaken voor de zomervakantie 

 

• Nog voor de zomer vorm je een tweetal. Alleen werken is niet toegestaan 
 

• Samen kies je een onderwerp en 
een vak. Daarnaast bedenk je een 
reserve-onderwerp bij een ander 
vak.  

 

• Er zijn websites met inspiratie over 
mogelijke onderwerpen; zie stap 1.   

 

Let op! Verantwoordelijkheid 
Jij bent als leerling echt ZELF 
verantwoordelijk voor het maken van 
het PWS, en niet de begeleider.  

Let op! Partner en onderwerp 
Kies een partner waarmee je goed kunt 
samenwerken. 
Kies een onderwerp dat je leuk vindt en 
waar je misschien al wat vanaf weet. 

Let op! Uitglijders 
‘Ik haal altijd wel een voldoende, als 
het verslag er een beetje leuk uitziet’ 
 
‘Ik heb tijd genoeg, het hoeft pas over 
6 maanden af te zijn’  



 5 

• Naast de profielvakken mogen ook de andere grotere examenvakken betrokken 
zijn bij het profielwerkstuk. Dat vak moet natuurlijk wel tot jouw examenvakken 
behoren. Vakken als maatschappijleer, levensbeschouwelijke vorming en 
lichamelijke opvoeding zijn dus niet toegestaan. 

 

• Je schrijft per vak en onderwerp een eerste onderzoeksvraag en een motivatie 
waarom je dit onderzoek graag wil uitvoeren. 

 

• De aanvraag voor je PWS moet je uiterlijk 12 juni middels een formulier 
inleveren bij de leerlingenbalie.  

 

• De docenten bepalen vervolgens de selectie.  
 

• De selectie is op basis van de kwaliteit van de motivatie. Indien je eerste keuze 
wordt afgewezen, zal de docent van het vak van je tweede keuze je motivatie 
beoordelen.  

 

• In juni krijg je van je begeleider een uitnodiging voor een eerste gesprek.  
 

• Voor de zomervakantie lever je 
een definitief onderwerp met 
hoofdvraag in bij je begeleider.  
 

• Ook als je niet bevorderd wordt 
naar de examenklas mag je toch 
met je groepje meedoen aan het 
profielwerkstuk! Het wordt dan wel wat lastiger om er tegelijkertijd aan te kunnen 
werken.  

 

De gang van zaken na de zomervakantie 

 

• De echte start van het werken aan het profielwerkstuk is in de eerste week van het 
nieuwe jaar in de vorm van een opstartgesprek met je begeleider.  

 

• Vanaf dat moment hou je een logboek bij. In dit boekje vind je een voorbeeld 
(pagina 11).  Het logboek speelt een belangrijke rol bij het volgen van het proces 
van het maken van het profielwerkstuk en het goed kunnen beoordelen van dat 
proces. Je beschrijft bijvoorbeeld wat je hebt onderzocht, welke bronnen je hebt 
geraadpleegd, wat het heeft opgeleverd.  

 

• Je krijgt gedurende je PWS 4 keer een beoordeling. Al deze beoordelingen tellen 
mee voor je eindcijfer.  

 

• De eerste keer geeft de docent je op basis van de beoordeling ook nog een ‘GO’ 
of ‘NO GO’. Bij een ‘NO GO’ moet je het verslag aanpassen.  

 

Let op! Vervolgstudie 
Kies een onderwerp dat past bij je 
vervolgstudie. Dat werkt motiverend 
en geeft je alvast een extra duwtje bij 
je vervolgstudie.  
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• Per vak kunnen enige verschillen 
bestaan in de wijze waarop aan het 
profielwerkstuk gewerkt wordt. Zo 
zal een praktisch onderzoek niet bij 
alle vakken mogelijk/ wenselijk zijn 
en zo zullen ook de mogelijkheden 
voor een eindproduct/ afronding 
verschillen. Bespreek de gang van 
zaken met je begeleider, zodat je exact weet waar je aan toe bent. 

 

• Je bent er zelf verantwoordelijk voor om contact te houden met je begeleider. 
Overleg zelf met je begeleider welke begeleiding jullie prettig vinden. Maak je vaste 
afspraken, of eindig je bijvoorbeeld elke afspraak met het maken van een 
vervolgafspraak? Je kunt niet verwachten dat je begeleider achter jullie aan gaat 
zitten. 

 

• Regelmatig overleg met de docent is absoluut noodzakelijk. Zonder overleg grote 
sprongen maken kan ertoe leiden dat je een “NO GO” aanwijzing krijgt en een deel 
van het werk voor niets is geweest!  

 

• Lukt het niet goed contact te krijgen met je begeleider, of loopt de samenwerking 
in je tweetal niet goed? Ga dan op tijd naar je mentor/begeleider en bepreek dit! 
Wacht niet tot de laatste deadline. 

 

• Let goed op het tijdschema met deadlines in dit boekje. Neem de belangrijke data 
over in je agenda. De eerste beoordeling is bijvoorbeeld al in de oktober van het 
nieuwe schooljaar.  

 

• In februari presenteer je het PWS. Ouders zijn welkom op deze avond. De 
presentatie telt mee in de eindbeoordeling.  

  

• Voor de beoordeling gelden criteria die achterin deze handleiding zijn opgenomen. 
Het is je begeleider die het cijfer vaststelt. Indien een groepje het niet eens is met 
de beoordeling dan kan bezwaar worden aangetekend via de gebruikelijke 
procedure zoals beschreven in de PTA-gids. Er wordt dan een vakcollega 
aangewezen die samen met de eerste docent een uitspraak doet over de 
beoordeling. De uitkomst is bindend.  

 

• Op internet staat veel nuttige informatie, maar pas op met het plegen van plagiaat. 
In dit boekje staat meer informatie over plagiaat in bijlagen 2 en 3.  

 

• Op internet staan diverse sites met prijsvragen over het profielwerkstuk. 
Universiteiten en hogescholen dagen je uit om je (top)talent te laten zien en de 
prijzen zijn vaak aanzienlijk. Kijk eens op de site van de universiteit of hogeschool 
waar je naartoe wil! Zie ook ‘Prijzen’ in deze handleiding. 

 
BELANGRIJK OM TE WETEN: 

Het profielwerkstuk is een examenonderdeel. Net als alle andere 
examenonderdelen, moet jouw cijfer hoger zijn dan afgerond een 4 voordat je 

mee kunt doen aan het eindexamen. Je werk op tijd inleveren is een goede 
eerste stap.  

Let op! Goed begin is het halve werk. 

• Formuleer je onderzoeksvraag niet 
te ruim. Kwaliteit boven kwantiteit. 

• Check vooraf of er bronnen over 
jullie onderwerp te vinden zijn 
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Tijdschema 
 
 

Wanneer Wat 
 Vanaf 18 mei Uitleg van PWS door de mentor 

Uitdelen van de handleiding 
Nadenken over onderwerp en opzet PWS 
1e en 2e keuze (bij 2 vakken) bepalen 
  

12 juni (eerder mag)  Inleveren aanvraagformulier bij de leerlingenbalie  
Na 12 juni Secties verdelen de aanvraagformulieren onder de 

begeleidende vakdocenten 
  

Voor de zomervakantie 
(Overleg met je 
begeleider) 
  

Eerste gesprek begeleider 

Voor de zomervakantie 
(Overleg met je 
begeleider) 
  

Definitief onderwerp en eerste hoofdvraag inleveren bij 
begeleider 

September 
(Zie jaarrooster voor 
exacte datum!) 
  

Opstartgesprek begeleider en leerlingen over PWS 

Oktober (begin) 
(Zie jaarrooster voor 
exacte datum!)  

Informatie verzamelen/onderzoeksopzet en plan van 
aanpak bespreken met docent.  
Beoordelingsmoment I: Go/no go-moment. 

December (begin) 
(Zie jaarrooster voor 
exacte datum!) 
  

Tussenbalans opmaken met de docent.  
Beoordelingsmoment II 

Januari (eind) 
(Zie jaarrooster voor 
exacte datum!) 
  

Eindverslag PWS inleveren 
Beoordelingsmoment III 

Februari 
  

Workshops presentatie in mentorles 

Februari 
(Zie jaarrooster voor 
exacte datum!)  
  

Presentatieavond PWS  
Beoordelingsmoment IV 

Maart 
(Zie jaarrooster voor 
exacte datum!) 
  

Eindcijfer PWS bekend 
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Prijzen 
 
Met jouw profielwerkstuk kun je meedingen naar een aantal prijzen. Leuk voor op je 
CV! Bekijk het lijstje hieronder eens. 
 

GROENE HART TROFEE  
Deze prijs wordt uitgereikt aan de leerlingen die het beste 
profielwerkstuk hebben geschreven bij ons op school. 
Originaliteit, de kwaliteit van de onderzoeksopzet en de 
uitwerking van de resultaten en conclusie zijn belangrijke 
criteria. De winnaars krijgen een trofee. Er zijn 4 
categorieën:  
 

• Beste profielwerkstuk NT/NG HAVO 

• Beste profielwerkstuk CM/EM HAVO 
 

• Beste profielwerkstuk NT/NG VWO 

• Beste profielwerkstuk CM/EM VWO 
 
 

KNAW ONDERWIJSPRIJS 
Op vwo kun je meedingen naar de KNAW Onderwijsprijs. Je doet mee binnen een 
profiel; dit is het profiel waar jouw werkstuk binnen past, maar hoeft niet het profiel te 
zijn dat je zelf doet. Leerlingen die Pre-University doen zijn uitgesloten van 
deelname. Beoordelingscriteria zijn kwaliteit, opzet van het onderzoek, presentatie, 
beoordeling van de begeleiding door leerlingen en originaliteit. De prijs is een leuk 
geldbedrag… 
 
 

LEIDSE PROFIELWERKSTUK PRIJS 
Ben je van plan een bijzonder creatief, out-of-the-box profielwerkstuk te maken in 
samenwerking met een Leidse instelling, organisatie, vereniging, museum of bedrijf? 
Dan kun je in aanmerking komen voor de Leidse Profielwerkstuk Prijs. Veel musea 
(zoals Naturalis en Oudheden) en bedrijven doen hieraan mee. Zowel havo als vwo 
maken kans op deze prijs. 
 
Voor de havo is er ook een profielwerkstukmarkt waar je aan mee kunt doen om op 
te starten op donderdag 20 juni. 
 
Kijk op leiden-education-alphalab.eu voor meer informatie 
 
 
Er zijn ook veel vakspecifieke prijzen die je kunt winnen bij verschillende 
universiteiten en hogescholen.  Kijk eens op de site van universiteiten of 
hogescholen waar je zelf graag heen zou willen gaan. Wil je meedingen naar een 
bepaalde prijs? Neem dan contact op met de profielwerkstukcoördinator. 
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Begeleiding en beoordeling 
 
Begeleiding 
Tijdens het maken van het profielwerkstuk heb je voortgangs- en 
beoordelingsgesprekken met de docent. Je moet zelf het initiatief nemen voor een 
voortgangsgesprek. Voortgangsgesprekken zijn bedoeld om tussentijdse resultaten te 
evalueren en indien nodig bij te sturen.  
 
Je bent ZELF verantwoordelijk voor de communicatie met je begeleider. Alles is 
bespreekbaar, dus overleg met je begeleider over hoe jullie gaan samenwerken. 
Bijvoorbeeld: 
 

• Een vast moment voor een gesprek, bijvoorbeeld elke 2 weken het 8e uur op 
dinsdag.  

• Jullie zoeken contact wanneer jullie daar behoefte aan hebben. 
 
Zorg dat je altijd vooraf de belangrijke documenten naar de begeleider stuurt zodat de 
begeleider zich kan voorbereiden.  
 
Beoordeling 
De beoordeling vindt plaats met een beoordelingsmodel (zie de bijlagen). En zijn twee 
beoordelingsmodellen: een voor een praktijk PWS en een voor een theorie PWS. 
Bespreek aan het begin met je begeleider welk beoordelingsmodel jullie gaan 
gebruiken. 
 
Je wordt beoordeeld op het proces en op het product. Het beoordelingsmodel bestaat 
uit een aantal beoordelingscriteria. Door deze goed te bekijken, kun je vooraf al zien 
waaraan je PWS moet voldoen om goed te scoren. In totaal zijn er 4 
beoordelingsmomenten. Beoordelingsmoment 1 is een GO/NO GO moment. Indien 
je je dan een onvoldoende scoort, moet je het werk eerst aanpassen voordat je verder 
mag. Beoordelingsmoment 2 is een tussenbalans waarbij je het eerste deel van je 
werkstuk inlevert (zie stap 6 van het stappenplan). Beoordelingsmoment 3 is de 
eindversie van je PWS. Beoordelingsmoment 4 is de presentatie. 
 
 

Oktober (begin) 
(Zie jaarrooster voor 
exacte datum!) 

Informatie verzamelen/ onderzoeksopzet en plan 
van aanpak bespreken met docent.  
Beoordelingsmoment I: Go/no go-moment. 

December (begin) 
(Zie jaarrooster voor 
exacte datum!) 

Tussenbalans opmaken met de docent.  
Beoordelingsmoment II 

Januari (eind) 
(Zie jaarrooster voor 
exacte datum!) 

Verslag PWS inleveren 
Beoordelingsmoment III 

Februari 
(Zie jaarrooster voor 
exacte datum!)  

Presentatieavond PWS  
Beoordelingsmoment IV 

Maart 
(Zie jaarrooster voor 
exacte datum!) 

Eindcijfer PWS bekend 
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Stappenplan 
 
Bij het maken van een profielwerkstuk kun je verschillende wegen bewandelen. Als je 
zelf met een goed idee/ plan komt dan is er veel bespreekbaar met je begeleider. De 
meest voorkomende varianten zijn een theoretisch/ literatuur onderzoek en een 
combinatie van literatuuronderzoek met eigen praktisch onderzoek. Om je op weg te 
helpen, geven we hier een voorbeeld van een stappenplan. 
 

Stap 1: Keuze partner, vak, onderwerp en start logboek.  

Keuze partner 
Voordat je kunt bepalen welk onderwerp je gaat nemen voor jouw profielwerkstuk, 
moet je eerst beslissen met wie je gaat samenwerken. Het is verplicht om in tweetallen 
te werken. Je mag met een leerling uit een andere klas samenwerken. 
 
Wanneer je samen met een partner werkt is het belangrijk dat je goed met elkaar kunt 
opschieten en dat jullie een profielwerkstuk bij hetzelfde vak en begeleider willen 
maken. Daarnaast is het ook erg belangrijk dat je goed kunt samenwerken. 
 
Keuze onderwerp 
Eenmaal besloten met welke partner je werkt en voor welk vak je gaat, is het tijd om 
een onderwerp te kiezen. Een profielwerkstuk onderwerp kiezen begint natuurlijk bij 
jezelf. Waarin ben je geïnteresseerd? Welk profielenpakket heb je gekozen? Wat wil 
je hierna studeren? Wat zijn je hobby’s? Dit zijn allemaal vragen die je jezelf kunt 
stellen. 
 
Wees nieuwsgierig en probeer ‘anders’ te denken. Volg het nieuws of bekijk 
bijvoorbeeld je eigen sport vanuit een ander perspectief. Waarom stuitert de bal zoals 
hij stuitert? Hoeveel winst maken sportkantines? Of kijk eens naar je dagelijks leven. 
Wat is de invloed van een goede matras op het functioneren in het dagelijks leven? 
 
Check voor inspiratie ook deze websites: 
http://www.profielwerkstukhulp.nl/onderwerp-kiezen/  
http://www.profielwerkstukonderwerpen.com/profielwerkstuk-onderwerp-kiezen/  
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/PWS-scholieren.htm  
 
Of google zelf even: ‘Profielwerkstuk kiezen onderwerp’. Probeer te kiezen voor een 
leuk, verrassend onderwerp. 
 
Dit is misschien wel de belangrijkste fase van het profielwerkstuk. Denk er goed over 
na en lever uiterlijk 12 juni 2 voorstellen in bij de leerlingenbalie. Vraag je mentor om 
een aanvraagformulier. Deze krijg je digitaal en lever je geprint in. Let op: de 2 
voorstellen mogen niet voor hetzelfde vak zijn. 
 
Logboek 
Wanneer je een profielwerkstuk maakt gaat het niet alleen om het eindresultaat, het 
gaat ook om het proces waardoor het eindresultaat ontstaat. Het is dus belangrijk om 
precies op te schrijven hoe je hebt gewerkt, wat je hebt gedaan en hoeveel tijd het je 
heeft gekost om tot dit eindresultaat te komen. Het logboek telt mee voor je 
beoordeling.  
 
 

http://www.profielwerkstukhulp.nl/onderwerp-kiezen/
http://www.profielwerkstukonderwerpen.com/profielwerkstuk-onderwerp-kiezen/
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/PWS-scholieren.htm
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Het is zinvol om in je logboek een deel te reserveren voor bronnen en materialen. 
Dat is een hulpmiddel bij het systematisch verzamelen en ordenen van de gegevens. 
Zie ook bijlage en 2 en 3 over hoe je op de juiste manier bronnen weergeeft.   
 
Een logboek moet overzichtelijk zijn en daarom staat hieronder een voorbeeld van hoe 
jouw logboek eruit kan komen te zien. Je kunt dit eenvoudig namaken met Word 
(invoegen → Tabel). 
 

 

 

Stap 2: Onderwerp beperken en onderzoeksvraag formuleren 

Je hebt een onderwerp gekozen en deze is goedgekeurd door je begeleider. De 
volgende stap is bekijken wat je precies wilt gaan bestuderen over je onderwerp. 
Wanneer je jouw onderwerp te algemeen houdt zal het je (wanneer je het goed wilt 
doen) te veel uren kosten. Probeer je onderzoeksvraag zo specifiek mogelijk te maken 
zoals in het voorbeeld hieronder. 
 

Voorbeeld 
Je hebt als onderwerp “Sport”, Je kunt niet alles over sport uitzoeken, dus je moet 
verzinnen wat je binnen een beperkte tijd wel kunt uitzoeken. Dit kan bijvoorbeeld zijn 
hoe een amateurvereniging in Alphen aan den Rijn aan een sponsor komt of hoe 
Rotterdam ervoor kan zorgen dat de Olympische Spelen hiernaartoe komt. 
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Je onderzoeksvraag formuleren 
Wanneer je een goed specifiek onderwerp hebt, moet je je afvragen wat je te weten 
wilt komen. Wanneer je dit opschrijft, ben je bezig met het formuleren van je 
onderzoeksvraag. 
 
Om tot een goede onderzoeksvraag te komen moet je wel weten waarom je voor dit 
specifieke onderwerp hebt gekozen. Wat interesseert je en waar wil je achter komen? 
 
4 tips voor het formuleren van een goede onderzoeksvraag 

1. Maak een lijst met sub-onderwerpen over je onderwerp; 
2. Probeer je vraagstelling zo concreet mogelijk te maken; 
3. Bedenk alvast wat voor antwoorden je kunt geven op je onderzoeksvraag; 
4. Laat je begeleider of medeleerlingen je onderzoeksvraag kritisch bekijken. 

 
Tot slot moet je nog bekijken welke aspecten van je onderwerp je wilt behandelen en 
wat je daarover allemaal wilt weten. Je bent dan bezig met het formuleren van de 
deelvragen. Iedere deelvraag moet iets bijdragen aan het antwoord op je hoofdvraag, 
anders is de deelvraag niet nodig.  
 
De hoofdvraag van een onderzoek is niet in een paar woorden te beschrijven. Om 
deze reden kun je jouw hoofdvraag opsplitsen in een aantal deelvragen. De 
deelvragen zorgen voor een beter structuur en helpen je ook met je verslag. De kans 
is tevens kleiner dat je iets over het hoofd ziet. 
 
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.  
 
In een onderzoeksvraag en de deelvragen wordt gevraagd naar het wie, wat, waar, 
welke, wanneer, hoe, waarom, waardoor, waarvoor, waarmee, waartoe enzovoort. 
 
Hieronder volgt een aantal vragen die je kunt stellen (maar dan specifiek voor 
jouw onderwerp):  
 
Wat is de gangbare definitie? 
Welke kenmerken heeft het? 
Waaruit bestaat het?  
Welke soorten of onderdelen zijn er te 
onderscheiden?  
Waartoe behoort het?  
Waar is het een onderdeel van? 
Hoe gebeurt het?  
Welke voorwaarden of omstandigheden 
maken het mogelijk?  
Welke maatregelen vereist het? 
Welke gevolgen heeft het?  
Welke methode wordt ervoor gebruikt? 
Welk doel dient het?  
 

Waarop lijkt het?  
Waaraan is het tegengesteld? 
Wanneer is het begonnen of geëindigd? 
Waar komt het vandaan? 
Waar gaat het naartoe?  
Hoe ontstaat het of hoe is het ontstaan? 
Welke waarde heeft het? 
Wat zijn de voordelen? 
Wat zijn de nadelen?  
Welke argumenten voor of tegen zijn aan 
te voeren?  
Hoe ontwikkelt het zich? 
Wie of wat doet het?  
Wie of wat is erbij betrokken? 
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Er zijn verschillende type onderzoeksvragen:  

• Beschrijvende of beeldvormende: op basis van onderzoek beschrijf je een 
situatie of een persoon; 

• Vergelijkende: je probeert overeenkomsten en/of verschillen boven tafel te 
krijgen; 

• Verklarende: je zoekt antwoord op de vraag: 'Hoe komt het dat …'; 

• Waarde bepalende of evaluatieve: je geeft een oordeel of een waarde over een 
onderwerp;  

• Voorspellende: je onderzoekt hoe iets in de toekomst zal zijn; 

• Probleemoplossende of regelgevende: je probeert op basis van onderzoek een 
probleem op te lossen, althans hier een bijdrage aan te leveren.  

 
Aanpassen 
Al lezende of tijdens het maken van een ontwerp of het opstellen van een 
proefopstelling kun je tot de ontdekking komen dat je de onderzoeksvraag moet 
aanpassen. Dat moet je dan zeker doen! Overleg wel even met je begeleider. 
 

Stap 3: Plan van aanpak opstellen  

Let op! Stap 3 telt mee voor beoordelingsmoment I, zie voor meer informatie de 
planning en het beoordelingsformulier. 
 
Het is niet alleen belangrijk te weten wat je gaat onderzoeken, maar ook wie wanneer 
wat gaat doen en hoeveel tijd dat zal gaan kosten. Dit staat in een plan van aanpak. 
Het plan van aanpak bestaat uit een onderzoeksplan en een tijdplan. 
 
Onderzoeksplan 
In het onderzoeksplan staat: 

• de hoofdvraag en de deelvragen 

• een eerste weergave van te gebruiken bronnen en theorie 

• een eerste hypothese / verwachtingen 

• werkwijzen / onderzoeksmethode 

• informatiebronnen / hulpmiddelen 

• presentatievorm 

• taakverdeling  
 

Tijdplan 
In het tijdplan staat hoe lang een activiteit duurt, wie deze uitvoert en wanneer.  
Wanneer je alle activiteiten in de goede volgorde hebt gezet, zet je er per activiteit het 
aantal benodigde uren bij wat je denkt nodig te hebben om de activiteit uit te voeren. 
Daarna plan je aan de hand van een tijdbalk de doorlooptijd (tijdstip van de start en 
het einde) per activiteit.  
 
Omdat je in een tweetal samenwerkt, is het van belang te weten 'Wie voert wanneer 
wat uit?'. Uit het plan van aanpak moet duidelijk naar voren komen wat de bijdrage van 
ieder van jullie afzonderlijk is. Hiervoor moet je je activiteiten gedetailleerd beschrijven 
in het plan van aanpak en ervoor zorgen dat jullie individuele planningen op elkaar zijn 
afgestemd.  
 
Houd het tijdplan zo kort mogelijk: maximaal een pagina. Het hele plan van aanpak 
hoeft niet meer dan 5 pagina’s te omvatten.  
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Vanzelfsprekend moet het plan van aanpak en het logboek met elkaar sporen. Toch 
kan het gebeuren dat je van het oorspronkelijk plan van aanpak afwijkt. In de kolom 
'Problemen en oplossingen' van het logboek motiveer je dan waarom je bent 
afgeweken van je oorspronkelijke plan.  
 

Stap 4: Informatie verzamelen 

Je kunt op 2 manieren informatie verzamelen; door middel van literatuuronderzoek en 
door zelf onderzoek te doen. Het is verplicht om een vorm van onderzoek te doen 
binnen je PWS.  
 
Literatuuronderzoek 
Je hebt tijdens het opstellen van je plan van aanpak waarschijnlijk al informatie 
gevonden over je gekozen onderwerp. Wanneer je al enkele bronnen hebt, kun je 
vanuit daar proberen verder te zoeken. Vaak hebben bronnen een literatuurlijst aan 
het eind of verwijzen ze naar een andere informatiebron. 
 
Wanneer je nog geen enkele informatie hebt zal je vanaf het begin moeten beginnen. 
Verzin een aantal trefwoorden en schrijf deze op en ga op onderzoek uit. Hieronder 
een aantal tips waar je informatie kunt zoeken: 

• Internet 

• Mediatheek 

• Bibliotheek 

• Neem contact op met instanties/instellingen 

• Leraren, medestudenten, medewerkers bibliotheek, etc. 
 
Wanneer je informatie krijgt van anderen, moet je het nog wel goed bestuderen om te 
bepalen of het bruikbaar is. ‘Wikipedia’ en ‘Scholieren.com’ zijn natuurlijk geen goede 
bronnen, omdat ze niet betrouwbaar zijn.  
 
Hypothesen opstellen 
Onderzoek verrast. Dingen zijn anders dan ze op het eerste gezicht lijken. Wanneer je 
iets gaat onderzoeken, formuleer je vooraf welke uitkomsten je verwacht. Je geeft aan 
welke antwoorden je verwacht op de deelvragen en op de hoofdvraag. Dit is het 
formuleren van een hypothese.  
Meestal heb je na je literatuuronderzoek ongeveer al een idee wat het antwoord op je 
onderzoeksvraag kan zijn. Schrijf je hypothese op zodat je daarna gericht onderzoek 
kunt doen. 
 
Slim zoeken met Google 
Je kunt met Google zoeken, maar je kunt met Google ook slim zoeken. Door je 
zoekopdracht goed te formuleren, kun je de informatie die je zoekt beter en sneller 
vinden.  
 

Stel dat je wilt weten tot welke diergroep de regenworm behoort. Dan kun je natuurlijk 
het zoekwoord 'regenworm' intypen. Dit levert bijna 50.000 hits op. Ongetwijfeld zal 
het antwoord op je vraag daartussen zitten. De truc is echter niet om zoveel mogelijk 
hits, maar juist om zo weinig mogelijk hits te scoren. Maar dan wel die met het goede 
antwoord!   

Beter is het om in gedachten net te doen alsof je het document dat je zoekt, zelf hebt 
geschreven. Hoe zou je het antwoord op de vraag over de regenworm dan 
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geformuleerd hebben? Waarschijnlijk zoiets als: “De regenworm is familie 
van” of “De regenworm behoort tot”. Tik je deze zin, tussen aanhalingstekens, in het 
zoekvenster van Google, dan krijg je slechts 4 hits (!), die alle antwoord geven op 
de vraag tot welke diergroep de regenworm behoort (n.l. tot de gelede wormen).  

Wanneer je het Internet gebruikt voor het vinden van informatie is het belangrijk dat je 
informatie betrouwbaar is en dat je bij het Googelen slim zoekt. Dat wil zeggen snel en 
efficiënt de informatie krijgt die je nodig hebt.  

Tips voor slim Googelen vind je op Internet o.a. bij: 
https://sites.google.com/site/zoektips/nl    

Onderzoek doen 
Naast bovenstaande manieren om informatie te vinden, zijn er nog mogelijkheden 
waarbij je echt actie moet nemen. Het hangt ook een beetje af aan het soort onderwerp 
dat je hebt gekozen, maar je kunt enkele dingen doen als een: 

• Enquête 

• Excursie 

• Experiment 

• Interview afleggen 

• Museum bezoeken 
 
Concrete voorbeelden: 

• Metingen of tellingen. Denk hierbij aan enquêtes, meetopstellingen, 
proefopstellingen of verkeerstellingen. 

• Interview van deskundigen waarbij je hun uitspraken bijvoorbeeld vergelijkt of 
legt naast wat je in literatuurbronnen (bv. boeken) hebt gevonden 

• Gerichte observaties van mensen, dieren, gebouwen, voorstellingen, 
muziekstukken etc. Zorg als je dit gebruikt wel voor een goed 
observatieformulier. 

 
Denk vooraf na op welke wijze je informatie gaat verzamelen. Denk daarbij aan 
omvang, plaats, tijd, benodigde hulpmiddelen en materialen. Bespreek ook met je 
begeleider welke manier van onderzoek doen bij jouw onderwerp past!  
 
 

Stap 5: informatie ordenen en verwerken 

Na het verzamelen van de informatie/gegevens moet je deze interpreteren en 
confronteren met de onderzoeksvragen. Welke antwoorden kan ik geven, welke 
conclusies kan ik trekken, welke mening kan ik geven op grond van de verzamelde 
informatie/gegevens? Dit alles leidt dus tot de voorlopige versie van het eindproduct. 
Overleg tussentijds met de begeleider of je op de juiste weg zit. 
 

Stap 6: Uitwerken resultaten en je PWS schrijven  

Let op: het uitwerken van alle elementen tot en met de methode (theorie)/de 
verslaglegging (praktijk) horen bij beoordelingsmoment II (zie de planning en het 
beoordelingsformulier).  
 

https://sites.google.com/site/zoektips/nl
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Met het verslag lever je ook het logboek en het bronnen- en materialenboek in. Hierin 
staat vermeld hoe het onderzoek is verlopen, welke activiteiten zijn ondernomen en 
welke informatie is verzameld.  
 
In bijlage 1 zie je een mogelijke indeling van je PWS. Je mag daarvan afwijken in 
overleg met je begeleider.  
 

Stap 7: Definitieve versie van je profielwerkstuk  

Let op! Stap 7 telt mee voor beoordelingsmoment III, zie voor meer informatie de 
planning en het beoordelingsformulier. 
 
Beoordeel alles wat je tot nu toe hebt gemaakt met kritische ogen. Het zal voorkomen 
dat je teksten zult moeten herschrijven. Je kunt het beste alles lezen en notities maken 
van wat je wilt aanpassen. 
 
Je kunt het ook door iemand anders laten nalezen om bijvoorbeeld spelfouten eruit te 
halen en om te kijken of het lekker weg leest. 
 
Het is ook belangrijk om te controleren of je overal de juiste bronvermelding bij hebt 
gezet en of de paginanummering overeenkomt met de inhoudsopgave. 
 
Tot slot moet je je logboek inleveren bij je profielwerkstuk, hieruit moet blijken hoe het 
proces van het maken van je profielwerkstuk is verlopen en hoe de eventuele 
samenwerking is gegaan.  
 
Voor het inlevermoment krijg je instructies over hoe je je werkstuk aan moet leveren 
bij je docent. 
 

Stap 8: De presentatie 

Let op! Stap 8 telt mee voor beoordelingsmoment IV; zie voor meer informatie 
de planning en het beoordelingsformulier. 

 
Iedereen verzorgt een presentatie op de presentatieavond. Dit dient een korte 
presentatie te zijn van 10 minuten per groepje. Na die 10 minuten is er 5 minuten tijd 
voor vragen van het publiek. Het publiek bestaat uit docenten, leerlingen en familie. In 
de presentatie laat je op bondige wijze zien/ horen wat je in de 80 uur per persoon 
ondernomen hebt en met welk eindresultaat.  
 
Tips voor de presentatie: 

• Zorg voor een pakkende opening. Maak het publiek enthousiast met een vraag, 
een feitje, een grap… 
 

• Je presenteert het werkstuk, maar je hoeft niet de indeling van het werkstuk aan 
te houden. “Goedenavond, ik ben Nick, dit is Simon en wij willen u iets vertellen 
over ons Profielwerkstuk. De titel is ‘Waardoor worden de liedjes van André 
Hazes verwerkt in de prefrontale cortex?’ Ik zal beginnen met de inleiding en 
deelvraag 1, Simon zal vervolgens uitleggen hoe we het onderzoek hebben 
gedaan en deelvraag 2 en 3 doen; ik zal tenslotte onze conclusies op een rij 
zetten...”  SAAI! Kies ervoor om een interessant, lopend verhaal te maken van 
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je presentatie. Belicht de hoogtepunten, interessante ontdekkingen en wat dit 
profielwerkstuk jou heeft geleerd. 
 

• Vat tussendoor de informatie samen. Op deze manier houd je de aandacht van 
het publiek beter vast. 
 

• Houd rekening met het publiek. Niet iedereen weet even veel van jouw 
onderwerp. Zorg dat het voor iedereen goed te volgen is. 
 

• Zorg voor duidelijk beeldmateriaal, zoals een PowerPoint of Prezi. Gebruik 
hierin niet te veel tekst, en zorg dat je een lettergrootte hebt van minimaal 24. 
 

• Oefen de presentatie en zorg dat je de tijd in de gaten houdt. 
 

• Op de middag voor de presentatie krijg je de kans om in het lokaal te kijken of 
alles werkt. Neem even een kijkje en probeer de installaties uit. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Mogelijke indeling profielwerkstuk  

 
Het maken van een profielwerkstuk kan op vele manieren aangepakt worden, veelal 
afhankelijk van het onderwerp, het soort onderzoek (praktisch en/of theoretisch) en het 
soort eindproduct. Natuurlijk heb je tijdens het schrijven van je profielwerkstuk intensief 
contact met je docent. Met hem/haar bespreek je het onderwerp en de belangrijkste 
vragen of problemen waarmee je je bezig gaat houden; de inhoud dus!  
Maar zo'n werkstuk, zo'n verslag is ook een geschreven tekst en die tekst moet aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. In het bedrijfsleven, op hbo's en universiteiten gelden 
daarvoor vrij strenge regels. In deze bijlage krijg je enige aanwijzingen die vooral 
gebaseerd zijn op de bij het vak Nederlands in gebruik zijnde methode ta!ent. Naar 
deze methode wordt verwezen en daar vind je meer informatie.  
 
 

A. ALGEMEEN:  
• Geef op verantwoorde wijze antwoord op de centrale vraagstelling 

• Zorg voor een heldere structuur  

• Maak een aantrekkelijke lay-out.   
 
 

B. VERPLICHTE ONDERDELEN: 
• Titelpagina (C) 

• Inhoudsopgave (D)  

• Voorwoord (E) 

• Goed gestructureerde tekst (F) 

• Literatuurlijst (G) 

• Bijlage(n) (H) 
 
 

C. DE TITELPAGINA: 
• Naam van de auteurs  

• Titel en eventueel ondertitel 

• Datum + jaartal 

• Vak + school. 

• Naam van de begeleider 
 
 

D. DE INHOUDSOPGAVE: 
• Volledige opgave van alle hoofdstukken met pagina-aanduiding. Niet iets als: 

hoofdstuk 1, maar de titel van het hoofdstuk noemen 

• De titelpagina neem je niet op in de inhoudsopgave.  

• Tip: Word kan automatisch een inhoudsopgave voor je maken. 
 
 

E. HET VOORWOORD:  
• Persoonlijke ervaringen van de auteurs 

• Inspiratie van de auteurs om te schrijven 

• Dankbetuigingen aan wie geholpen heeft 
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F. DE TEKST:  
Indeling: 
De tekst zou de volgende hoofdstukken moeten bevatten. Uiteraard kun je hier op 
basis van onderwerk – in overleg met je begeleider- van afwijken. 
 

• Introductie 
Het eerste hoofdstuk vertelt over het onderzoek in het algemeen. Je kunt vertellen naar 
welke thema’s je gaat kijken, en welke theorieën je wil bekijken. Vertel wat je 
onderzoeksvragen en hypothesen zijn. Vertel wat je wil bereiken met het onderzoek. 
Na het lezen van hoofdstuk 1, zou je lezer moeten weten wat hij of zij van de rest van 
het onderzoek kan verwachten. Noem daarom ook wat je in de komende hoofdstukken 
gaat verwachten. Zorg voor een logische opbouw in alle hoofdstukken, met een 
inleiding, middenstuk en conclusie. In principe kun je dit hoofdstuk moeten kunnen 
baseren op jouw plan van aanpak. 
 

• Literatuur/ theoretische achtergrond 
Dit hoofdstuk gebruik je om te vertellen over de achterliggende informatie van jouw 
onderzoek, waarop je je hypothesen baseert. De informatie die je opgezocht hebt voor 
je onderzoek, komt hier aan bod. Leg relevante thema’s, termen en theorieën uit. Zorg 
dat dit hoofdstuk ook weer de logische indeling kent. 
 

• Methode / Verslaglegging 
Het hoofdstuk Methode vertelt over hoe je je onderzoek uitvoert. Geef aan welke 
onderzoeksmethode je gebruikt en waarom deze methode het meest geschikt is. De 
beschrijving van de procedure is logischerwijs chronologisch. Je geeft hier nog GEEN 
resultaten van het onderzoek. Dit is enkel het wie/wat/waar/wanneer/hoe van het 
onderzoek. Zie voor verschillende methoden van onderzoek ook stap 4 van het 
stappenplan. Beschrijf uitgebreid welke stappen zijn gezet in het onderzoek. Heb je 
bijvoorbeeld een enquête afgenomen? Leg uit waarom je deze methode kies, beschrijf 
de enquête, leg de keuze uit voor de vragen, verantwoordt de doelgroep, noem het 
aantal respondenten… Aan de hand van de methode zou iemand anders het hele 
onderzoek stap voor stap exact over moeten kunnen doen. 
 

• Resultaten 
Hier beschrijf je de resultaten van het onderzoek dat je gedaan hebt, en vergelijk je ze 
met de literatuur en gebruikte bronnen van hoofdstuk 2.  Bepaal hierbij een logische 
aanpak. Wil je je resultaten in chronologische volgorde weergeven, of per variabel? 
 

• Conclusie en discussie 
In de finale van het onderzoeksverslag geef je antwoord op de vragen die je opgesteld 
hebt. Je vat je resultaten samen, en vertelt hoe het aansluit bij bestaande bronnen. 
Vertel wat de significantie van jouw resultaten is, en wat er met de resultaten gedaan 
zou moeten worden. Vertel hier ook over eventuele beperkingen en sterke punten van 
het onderzoek dat je gedaan hebt. Welke problemen zijn jullie tegengekomen en hoe 
hebben jullie die eventueel opgelost? Dit hoofdstuk zorgt ervoor dat alles samenkomt. 
Zorg voor een sterk slot!  
 
 
Argumentatie:  
Het moge duidelijk zijn dat in een (vnl.) betogende tekst de argumentatie belangrijk is. 
Je weet dat niet alle argumentatietechnieken even overtuigend zijn en dat er niet 
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zelden gebruik wordt gemaakt van drogredenen. Bestudeer dus nog eens goed in 
ta!ent de module argumenteren!  
 
 
Spelling en Stijl: 
Het spreekt vanzelf dat je tekst in vlekkeloos Nederlands geschreven moet zijn. In 
ta!ent vind je ook hier modules (formuleren, spellen, leestekens) over.  
 
 
Opmaak/overig: 
Titel 
De titel zou moeten opsommen waar het onderzoek over gaat en/of wat het probeert 
te bereiken. Je kunt eventueel een subtitel gebruiken. 
 
Hoofdstukken en subkoppen 
In principe gebruik je voor het verslag de hoofdstukindeling zoals hierboven. Geef de 
hoofdstukken nummers (bijvoorbeeld hoofdstuk 1: Inleiding). Gebruik binnen de 
hoofdstukken subkoppen. Zorg dat je subkoppen ook nummert. Is het subkop 1 van 
hoofdtuk twee? Dan is dat subkop 2.1. Subkoppen zelf kunnen ook weer 
onderverdeeld zijn in deelonderwerpen, waarbij je die ook weer nummert.  
 
Figuren en afbeeldingen 
Geef figuren, afbeeldingen en dergelijke een onderschrift, met een titel zoals ‘figuur 1: 
…’. Zo kun je makkelijk naar deze items verwijzen. 
 
 

G. LITERATUURLIJST:  
Dit is je bronnenlijst. Alle bronnen Dit kun je ook automatisch bijhouden in Word (onder 
‘verwijzingen’), of handmatig opstellen. Er zijn meerdere manieren om dit te doen. 
Hieronder zie je een voorbeeld. In bijlage 3 staat meer uitleg.  
 

 
 
Informatie verzamelen:  
Het is logisch dat je je terdege moet oriënteren en veel materiaal moet verzamelen 
voor je je aan het echte schrijfwerk kunt gaan zetten. Maak gebruik van de diverse 
leesstrategieën; vooral het zgn. globaal lezen is heel belangrijk: even snel constateren 
of je de teksten kunt gebruiken die je vindt op Internet of ergens anders. 
Oriënteer je eerst in de mediatheek van het GHL, maar bedenk wel dat er (in Alphen 
aan den Rijn en omstreken) nog veel meer mediatheken/bibliotheken zijn.  
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H. BIJLAGE(N) 
Hier kun je je Plan van Aanpak, logboek, eventuele interviews, enquêtes, onbewerkte 
resultaten en dergelijke kwijt. Nummer elke bijlage! Neem dit ook op in je 
inhoudsopgave.  
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Bijlage 2: Plagiaat en citeren 

  
Je mag teksten en ideeën van anderen niet samenvatten of overnemen en ze 
vervolgens presenteren als je eigen werk. Dat is namelijk plagiaat. Maar als je voor 
een eigen tekst literatuur en andere bronnen hebt bestudeerd, kun je daar tóch delen 
uit overnemen. Door duidelijke bronvermelding maak je zichtbaar welke delen van je 
tekst zijn overgenomen uit het werk van een ander.  Met deze bronvermelding kan de 
lezer nagaan  

• welke bronnen je hebt gebruikt (betrouwbaarheid, actualiteit)  

• of je een variatie aan bronnen hebt gebruikt  

• of de bron correct is gebruikt  

• of belangrijke bronnen ontbreken.  

 

Aan het eind van je werkstuk neem je een lijst op van alle bronnen die in je tekst zijn 

gebruikt: de bibliografie. Deze bronnenlijst wordt alfabetisch geordend (op achternaam 

van de auteur).  

De manier van bronverwijzing die we op school gebruiken heet APA. Word kan je 

hierbij helpen (onder ‘verwijzingen’), maar je kunt je bronvermelding ook handmatig 

doen of easybib.com gebruiken. 

 

Citeren en parafraseren 

Je kunt de woorden van iemand anders op drie manieren in je eigen tekst gebruiken. 

Je kunt citeren (kort of lang citaat), een gedeelte citeren en een gedeelte weglaten 

(citaat met een ellips) en je kunt parafraseren. Hieronder staan alle drie de gevallen, 

steeds aan de hand van hetzelfde stukje tekst, afkomstig van de internetsite van Het 

Onderwijsblad. Het betreft een interview over leerlingen met hoogbegaafdheid, 

geschreven door dhr. R. Voorwinden. 

 

Een kort citaat:  

“Om zeker van onze zaak te zijn hebben we daarna hoogbegaafdheid op acht 

verschillende manieren gedefinieerd. Want een IQ-toets bestaat uit acht subtoetsen 

en het zou kunnen dat hoogbegaafden die goed of slecht zijn in één bepaald domein 

wel veel schoolproblemen hebben.” (Voorwinden, 2004) 

Het citaat staat dus tussen aanhalingstekens en achter het citaat staan tussen haakjes 

de schrijver van de brontekst en het jaartal van verschijnen. Als de schrijver onbekend 

is, noem je de bron en de datum van verschijnen; in dit geval zou dat dus zijn: (Het 

Onderwijsblad, 29-05-2004) 
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Een lang citaat 

Bij een lang citaat gebruik je geen aanhalingstekens, maar je springt in, zodat er een 

‘blok’ tekst ontstaat. Het vermelden van de schrijver, bron, het jaartal of de datum 

blijft hetzelfde. 

 

Een citaat met ellips 

“Om zeker van onze zaak te zijn hebben we daarna hoogbegaafdheid op acht 

verschillende manieren gedefinieerd. […] Maar de resultaten waren steeds hetzelfde.” 

(Voorwinden, 2004) 

Op de plaats van de weggelaten tekst staan nu vierkante haken met puntjes ertussen. 

 

Een parafrase 

Uit onderzoek van Henk Guldemond van het Gronings onderzoekinstituut Gion naar 

prestaties van hoogbegaafden is gebleken dat hoogbegaafden betere 

schoolresultaten boeken dan minder hoogbegaafden, en dat is precies wat je zou 

verwachten. (Naar: Voorwinden, 2004) 

De tekst wordt nu met eigen woorden weergegeven. Uit de geparafraseerde tekst 

wordt duidelijk over welk onderzoek het gaat en door wie dat is verricht. De 

bronvermelding begint met ‘Naar’ om aan te geven dat je parafraseert in plaats van 

citeert. 

 
Verwijzingen in de lopende tekst 
Als je in je tekst een bron citeert of parafraseert, vermeld je de bron dus op die plaats. 
Die bron staat verderop uitgebreid beschreven in je bibliografie, daarom kun je hier 
volstaan met een beknopte verwijzing tussen haakjes, direct achter het citaat of de 
parafrase.  
Die verwijzing ziet er als volgt uit: (auteur, publicatiejaar, paginanummer(s))  
 

Voorbeeld: Er vielen veel slachtoffers onder de mariniers in Vietnam. Drie procent van 

de mariniers in Vietnam sneuvelde, en zo’n 17 procent raakte gewond. (Pietersen, 

2006, p. 97) 

 

Meer informatie nodig over bronvermelding? Kijk eens op scribbr.nl/category/apa-stijl/  

 

LET OP: Elke keer dat je informatie uit een bron gebruikt, moet je 

verwijzen naar de bron in de tekst. Doe je dit niet, dan is dat dus 

plagiaat. 

 

https://www.scribbr.nl/category/apa-stijl/
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Bijlage 3: Literatuurlijst 

De manier van bronverwijzing die we op school gebruiken heet APA. Word kan je 

hierbij helpen (onder ‘verwijzingen’), maar je kunt je bronnenlijst ook handmatig maken 

of easybib.com gebruiken. Als je easybib.com gebruikt, zorg dan dat je eventuele 

Engelse woorden vertaalt. Als je je bronnenlijst handmatig maakt, gebruik dan de 

instructies hieronder. 

 
VERWIJZEN NAAR BOEKEN  
Achternaam auteur, voorletter(s), Titel: Eventuele ondertitel. Plaats uitgever: uitgever, 
jaar van uitgave, paginanummers. 

• Dijk, P. van & F. Jansen, Wereldgids: Reisgids door de literatuur. Amsterdam: 

Promotheus, 2003, p. 25-34. 

 

VERWIJZEN NAAR TIJDSCHRIFTARTIKELEN  
Achternaam auteur, voorletter(s), Titel artikel: Eventuele ondertitel. Naam van 
tijdschrift, jaargang, jaartal, aflevering en paginanummers’s. 

• Claessen, Peter, John Dorking & Karl Feucht, ‘Sewing in ancient Greece’, in: British 

Journal of Archeology VIII (1987), nr 3, p. 123-141. 

 
VERWIJZEN NAAR KRANTENARTIKELEN  
Achternaam auteur, voorletter(s), Titel artikel. Naam van krant, publicatiedatum.  
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Bijlage 4: Beoordelingsmodellen 

 
Er zijn 2 beoordelingsmodellen: theorie en praktijk. Het verschil zit ‘m in wat je precies 
maakt voor het profielwerkstuk. Bij theorie schrijf je alleen een onderzoeksverslag en 
bij praktijk maak je een ook product. Bespreek met je begeleider welk model gebruikt 
wordt. 
 
Bijlage 4A: Beoordelingsmodel Theorie 
Bijlage 4B: Beoordelingsmodel Praktijk 
  



Bijlage 4A: Beoordelingsmodel Theorie 
 
BEOORDELING PWS; THEORIE EN PROCES 
 
THEORIE 

Omschrijving Niveau 1 (onvoldoende) 
1-2-3-4-5 

Niveau 2 (voldoende) 
6-7 

Niveau 3 (goed) 
8-9 

Niveau 4 (excellent) 
10 

Hoofdvraag / onderzoeksvraag 
De leerling is in staat een afgebakende 
onderzoeksvraag te formuleren, waarbij 
deelvragen gesteld worden die de 
onderzoeksvraag beantwoorden, die toetsbaar 
zijn, en geen overlap vertonen met andere 
vragen. 

De onderzoeksvraag onvoldoende 
afgebakend, en/of niet goed 
toetsbaar, en/of de deelvragen 
beantwoorden de hoofdvraag niet. 
Anders, want… 

De onderzoeksvraag is afgebakend en 
toetsbaar. Er is sprake van overlap tussen 
de verschillende deelvragen. De hoofdvraag 
wordt via de deelvragen gedeeltelijk 
beantwoord. Er is een onderbouwing vanuit 
de inhoud van het onderwerp.   

+ Het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag is 
haalbaar en realistisch. 
+ Deelvragen vertonen 
geen overlap met andere 
deelvragen. 

+De onderzoeksvraag is 
vernieuwend. 

Plan van aanpak 
De leerling is in staat een goede inleiding te 
schrijven waarin het onderwerp wordt 
geïntroduceerd en de opzet wordt weergegeven 
van het gehele onderzoek. De leerlingen 
kunnen de relevantie van het onderzoek 
aangeven. 

Het onderwerp wordt niet 
geïntroduceerd, en/of de leerlingen 
geven niet aan waarom zij dit 
onderwerp hebben gekozen. 
Anders, want…  

Het onderwerp wordt geïntroduceerd en/of 
de leerlingen geven aan waarom zij dit 
onderwerp hebben gekozen. Er is een 
onderbouwing vanuit de inhoud van het 
onderwerp. 

+ De leerlingen geven een 
opzet van het gehele 
onderzoek 

+De leerlingen geven aan 
wat de relevantie is van 
het onderzoek 

Hypothesen 
De leerling is in staat hypothesen op te stellen 
die passen bij de onderzoeksvragen.  

Er worden geen helder afgebakende 
hypothesen opgesteld, en/of ze 
sluiten niet aan bij de 
onderzoeksvraag. 
Anders, want… 

Er worden onafgebakende hypothesen 
opgesteld die aansluiten bij de hoofdvraag 
en de verschillende deelvragen. 

+ Er wordt beargumenteerd 
waarom bepaalde 
uitkomsten verwacht 
worden. 

+De argumentatie wordt 
onderbouwd met theorie 

Methode 
De leerling is in staat om de methode te 
verantwoorden en duidelijk uit te schrijven om 
de herhaalbaarheid van het experiment te 
waarborgen.  

De leerling kiest een 
onderzoeksmethode maar heeft 
geen onderbouwing voor deze 
keuze. Het is onduidelijk en/of 
onvolledig hoe de leerling het 
onderzoek gaat afnemen. 
Anders, want… 

De leerling maakt een keuze voor de 
onderzoeksmethode die past bij de 
onderzoeksvraag. De keuze van de 
onderzoeksmethode wordt onderbouwd. Er 
is een onderbouwing vanuit de inhoud van 
het onderwerp. 

+ Hij/zij geeft een 
puntsgewijze beschrijving 
van de opzet en uitvoering. 

+ De methode is zodanig 
beschreven dat het 
onderzoek exact 
herhaalbaar is. 

Uitwerking onderzoek 
De leerling is in staat om de resultaten zodanig 
weer te geven dat de hoofd- en deelvragen 
worden beantwoord. 

De resultaten worden 
onsamenhangend gepresenteerd 
en/of de hoofd- en deelvragen 
worden niet beantwoord. 
En/of er wordt geen gebruik gemaakt 
van bronnen. 

De resultaten worden samenhangend 
gepresenteerd waarbij de hoofd- en 
gedeeltelijk de deelvragen worden 
beantwoord. 

+ De hoofd- en deelvragen 
worden volledig 
beantwoord. 
+ Er wordt consequent 
verwezen naar gebruikte 
bronnen. 

+ De resultaten worden 
theoretisch onderbouwd. 
+ Er wordt gebruik 
gemaakt van eigen 
formuleringen. 
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Er wordt consequent verwezen naar gebruikte 
bronnen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt 
van eigen formuleringen. 

Anders, want… Er wordt inconsequent verwezen naar 
gebruikte bronnen. Er is een onderbouwing 
vanuit de inhoud van het onderwerp. 

  

Conclusie 
De leerling is in staat om een logisch 
opgebouwde samenvatting van het onderzoek 
te geven (zonder nieuwe informatie weer te 
geven) en daarbij een helder antwoord te geven 
op de onderzoeksvragen. Er wordt een 
terugkoppeling gemaakt naar de hypothesen. 

De leerling formuleert een conclusie 
die niet wordt gebaseerd op 
verkregen resultaten en gebruikte 
literatuur. En/of deze conclusie sluit 
niet aan op de gestelde hoofdvraag. 
Anders, want… 

De leerling formuleert een logisch 
opgebouwde samenvatting, gebaseerd op 
verkregen resultaten en literatuur, die 
antwoord geeft op de onderzoeksvragen. Er 
is een onderbouwing vanuit de inhoud van 
het onderwerp. 
+ (VWO) De resultaten worden besproken, 
de betrouwbaarheid wordt voldoende 
ingeschat en de leerling begrijpt 
onregelmatigheden. 

+ Er wordt een 
terugkoppeling naar 
hypothesen gemaakt. 
+ (VWO) De discussie 
bevat veel punten waarin er 
op het onderzoek wordt 
gereflecteerd 
+ (VWO) Resultaten 
worden vergeleken met de 
theorie 

+ Suggesties voor 
vervolgonderzoek worden 
weergegeven. 
+ (VWO) De leerling 
draagt logische en goed 
onderbouwde verklaringen 
aan bij eigen resultaten. 

Bronnen 
De leerling is in staat om meerdere bronnen en 
verschillende typen bronnen te gebruiken. 
Leerlingen kijken kritisch naar deze bronnen. Zij 
brengen consequent literatuurverwijzingen aan. 

De leerling heeft geen of te weinig 
bronnen gebruikt. En/of de 
literatuurlijst is slordig en niet alle 
bronnen zijn te achterhalen. 
Anders, want… 

De leerling heeft meerdere bronnen 
gebruikt. Hieruit is de benodigde informatie 
geabstraheerd.  

+ De leerling 
heeft verschillende typen 
bronnen gebruikt. 
+ De leerling verwijst naar 
deze bronnen. 
+ De bronnen zijn 
opgenomen in een 
literatuurlijst. 

+ De leerling is kritisch 
omgegaan met de 
bronnen. 

Lay-out 
De lay-out ziet er verzorgd uit en de tekst en 
afbeeldingen zijn goed leesbaar. Spelling en 
interpunctie worden juist gebruikt. Er is een 
kloppende inhoudsopgave gemaakt. 
Pagina’s en hoofdstukken zijn genummerd. 
Illustraties zijn voorzien van een bijschrift. 

De tekst is niet goed leesbaar. En/of 
er is geen indeling in alinea’s en/of 
hoofdstukken. En/of 
paginanummering ontbreekt. 
En/of illustraties zijn niet of 
nauwelijks voorzien van een 
bijschrift. 
Anders, want… 
  
  

De tekst en afbeeldingen zijn leesbaar. Er is 
een indeling in alinea’s en/of hoofdstukken. 
Er is een paginanummering. 
Er is een inhoudsopgave gemaakt. Spelling 
en interpunctie zijn grotendeels in orde. Het 
verslag heeft een voorblad en er wordt 
gebruikt gemaakt van één lettertype. 

+ Er wordt gebruik gemaakt 
van verschillende 
lettertypegrootte bij kopjes 
en nieuwe hoofdstukken. 
+ Illustraties zijn voorzien 
van een bijschrift. 

+ Spelling, interpunctie en 
grammatica zijn geheel in 
orde. 
+ Het voorblad geeft een 
goede indruk van de 
inhoud en nodigt uit tot 
lezen. 
  

  
PROCES 

Omschrijving Niveau 1 (onvoldoende) 
1-2-3-4-5 

Niveau 2 (voldoende) 
6-7 

Niveau 3 (goed) 
8-9 

Niveau 4 (excellent) 
 10 

Samenwerking (inclusief logboek) 
Leerlingen zijn in staat om samen een goede 
taakverdeling te maken en te overleggen over 
product en proces. Hierbij wordt een logboek 
bijgehouden dat weergeeft welke activiteiten 

Er is geen of geen duidelijke 
taakverdeling en/of dit wordt 
niet weergegeven in een 
logboek. Er is geen of te 
weinig overleg geweest tussen 

Leerlingen hebben een taakverdeling 
gemaakt. Beslissingen over het proces en 
het product zijn genomen na gezamenlijk 
overleg en eventuele problemen hebben 
ze uiteindelijk gemeld bij de begeleider. Er 

+ De taakverdeling is eerlijk: 
alle leerlingen doen een 
gelijkwaardige hoeveelheid 
werk. 

+ De leerlingen kijken kritisch 
naar elkaars werk. 
+ De leerlingen zijn ook volledig 
op de hoogte van elkaars werk. 
Iedere deelnemer kan eventuele 
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wanneer plaats hebben gevonden en door wie 
deze activiteiten zijn uitgevoerd. Problemen in 
de samenwerking geven de leerlingen op tijd 
aan en lossen ze samen op. 

de leerlingen over het proces 
en het product. Problemen 
over de samenwerking worden 
niet of te laat gemeld. 
Anders, want… 

is een logboek waarin een overzicht van 
de belangrijkste activiteiten worden 
weergegeven. Hierbij wordt ook 
aangegeven wie welke activiteiten heeft 
uitgevoerd. 

+ De leerlingen kunnen 
laten zien dat zij regelmatig 
samen aan het 
profielwerkstuk hebben 
gewerkt. 
+ De leerlingen hebben 
elkaars werk beoordeeld en 
van feedback voorzien. 
  

vragen over het profielwerkstuk 
individueel beantwoorden. 

Voortgang 
Leerlingen werken volgens de planning en 
gaan, op eigen initiatief, regelmatig naar hun 
begeleider voor overleg en 
tussenbeoordelingen. 

Het werk is niet terug te leiden 
naar een planning en er zijn 
geen afspraken gemaakt met 
de begeleider. 
Anders, want… 

De leerlingen werken in principe 
zelfstandig en volgens een planning en 
komen met de begeleider samen wanneer 
het tijd is voor een (tussen)beoordeling.   

+De leerlingen maken zelf 
een planning. 
+ De leerlingen vragen hulp 
van de begeleider en 
stappen zelf naar de 
begeleider om een afspraak 
te maken voor een 
(tussen)beoordeling. 

+ Leerlingen nemen zelf het 
initiatief voor meerdere 
bijeenkomsten met de begeleider. 
+ De begeleider wordt regelmatig 
op de hoogte gebracht van de 
voortgang van de leerlingen. 
Hierbij worden eventuele 
problemen tijdig aangekaart. 

Werkhouding / inzet 
Leerlingen tonen een grote betrokkenheid, 
enthousiasme en inzet. Zij stimuleren elkaar 
hierbij. Ze weten goed om te gaan met 
feedback en kunnen dit goed te verwerken. 

De betrokkenheid en/of inzet 
is onvoldoende en/of de 
leerlingen hebben feedback 
niet goed ontvangen en 
verwerkt. Anders, want... 

Er is een minimale betrokkenheid en de 
inzet is voldoende. Er wordt goed op 
kritiek gereageerd en feedback is 
grotendeels verwerkt. 

+Er is met betrokkenheid 
gewerkt. 
+ De leerlingen stimuleren 
elkaar. 
+ Feedback wordt goed 
ontvangen en verwerkt. 

+De leerlingen werken met 
enthousiasme. 
+ Feedback wordt uitgebreider 
verwerkt dan vermeld en er wordt 
initiatief getoond om te 
verbeteren. 
  

Presentatie inhoud  
Lay-out presentatie ziet er verzorgd uit. De 
resultaten van het profielwerkstuk komen 
bondig en aantrekkelijk aan de orde. 

De presentatie is slordig en 
onoverzichtelijk en/of de 
presentatie is niet binnen de 
tijd afgerond. 

De presentatie is overzichtelijk ingericht. 
De resultaten van het profielwerkstuk 
komen bondig en aantrekkelijk aan de 
orde. Het taalgebruik is op niveau van het 
onderwerp en het publiek. 

+er wordt gebruik gemaakt 
van een blikvanger 
+de presentatie is met 
creativiteit en zorg 
opgesteld 

+ vragen werden juist 
beantwoord/afgehandeld. 

Presentatievaardigheden leerling 1 
Leerling heeft een actieve houding. 

De leerling toont amper 
interesse in het publiek en/of 
de manier van spreken is 
minder enthousiast. 

De leerling toont voldoende interesse in 
hun publiek, door het zoeken van 
oogcontact. De manier van spreken is 
enthousiast. 

+de aandacht van het 
publiek wordt 
vastgehouden 
+ er wordt gebruik gemaakt 
van gebaren 

+de leerling vertoont interactie 
met het publiek 
  

Presentatievaardigheden leerling 2 
Leerling heeft een actieve houding. 

De leerling toont amper 
interesse in hun publiek en/of 
de manier van spreken is 
minder enthousiast. 

De leerling toont voldoende interesse in 
hun publiek, door het zoeken van 
oogcontact. De manier van spreken is 
enthousiast. 

+de aandacht van het 
publiek wordt 
vastgehouden 
+ er wordt gebruik gemaakt 
van gebaren 

+de leerling vertoont interactie 
met het publiek 
  



BEOORDELING 
Naam leerling:         Naam begeleider: 
Titel profielwerkstuk:       Vak: 
  
B = Beoordelingsmoment    C = Cijfer    W = Weging    T = Totaal (CxW)      
EC = Eindcijfer (Totaal T / 16) 

 

  B C W T Toelichting 

Theorie  (⅔)           

Hoofdvraag / onderzoeksvraag 1   1     

Plan van aanpak 1   2     

Hypothesen 2   1     

Methode 2   1     

Uitwerking onderzoek 3 
 

2 
  

Conclusie 3 
 

1 
  

Bronnen 3 
 

1 
  

Lay-out 3 
 

1 
  

Proces (⅓)           

Samenwerking   3    1     

Voortgang  3    1     

Werkhouding/inzet  3    1     

Presentatie  4    2     

Presentatie individueel  4 
 

 1 
  

Eindcijfer (totaal/16) 
  

EC 
  

  



Bijlage 4B: Beoordelingsmodel Praktijk 
 
BEOORDELING PWS; PRAKTIJK EN PROCES 
 
PRAKTIJK 

Omschrijving Niveau 1 (onvoldoende) 
1-2-3-4-5 

Niveau 2 (voldoende) 
6-7 

Niveau 3 (goed) 
8-9 

Niveau 4 (excellent) 
10 

Onderwerp 
De leerling is in staat een uitvoerbaar 
onderwerp te kiezen en aan de hand 
van eigen, originele ideeën te 
verantwoorden waarom hij/zij dit 
product heeft gekozen. 

De leerling heeft een uitvoerbaar 
onderwerp gekozen. De leerling kan 
de keuze voor dit onderwerp niet 
verantwoorden. 
Anders, want... 

De leerling heeft een uitvoerbaar onderwerp 
gekozen, maar kan wel aangeven waarom hij/zij 
ervoor heeft gekozen. Er is een onderbouwing 
vanuit de inhoud van het onderwerp. 

+ *De leerling heeft een 
uitvoerbaar en origineel 
onderwerp gekozen 
+ De leerling onderbouwt 
zijn/haar productkeuze aan 
de hand van eigen ideeën. 

+ Er is sprake van veel 
eigen ideeën en inbreng. 
  

  

Plan van aanpak 
De leerling is in staat om de methode 
te verantwoorden en duidelijk uit te 
schrijven om de herhaalbaarheid van 
het product te waarborgen. 
  

De leerling kiest een onderwerp maar 
heeft geen onderbouwing voor deze 
keuze. Het is onduidelijk en/of 
onvolledig hoe de leerling het 
onderzoek gaat afnemen. 
Anders, want… 

De leerling maakt een keuze voor een 
onderwerp/product dat past bij de 
onderzoeksvraag. De keuze van de 
onderzoeksmethode wordt onderbouwd. Er is een 
onderbouwing vanuit de inhoud van het 
onderwerp. 

+ Hij/zij geeft een 
puntsgewijze beschrijving van 
de opzet en uitvoering. 
  

+ De methode is zodanig 
beschreven dat het 
onderzoek exact 
herhaalbaar is. 

Verslaglegging 
De leerling is in staat om een 
gedetailleerd verslag te maken van het 
praktische werk. De leerling geeft de 
belangrijkste keuzes in het proces 
weer. 

De leerling legt niet of nauwelijks vast 
hoe het praktische werk is uitgevoerd. 
Anders, want... 

De leerling legt de belangrijkste stappen in de 
uitvoering van het praktische werk vast. Er is een 
onderbouwing vanuit de inhoud van het 
onderwerp. 

+ De leerling maakt een 
gedetailleerde verslaglegging 
over het gehele proces dat tot 
het product heeft geleid.  
  

+ De belangrijkste 
keuzes in het proces 
worden uitgelicht. 
+ Het verslag heeft de 
vorm van een mini-
onderzoek. 

Product 
De leerling is in staat een nauwkeurig 
afgewerkt product af te leveren. 
Tevens kan hij/zij over dit product 
reflecteren, waarbij er verbeterpunten 
zijn opgenomen. 

De leerling levert een product in dat 
niet af is en/of dat niet goed in elkaar 
zit en/of in de verslaglegging wordt 
hier niet of onvoldoende op 
gereflecteerd. 
Anders, want... 

De leerling levert een afgewerkt product af en 
heeft in de verslaglegging gereflecteerd op de 
belangrijkste eigenschappen van het product. Er is 
een onderbouwing vanuit de inhoud van het 
onderwerp. 

+ Het product is erg 
nauwkeurig afgewerkt. 
+ De leerling reflecteert 
uitgebreid op het product. 
  

+ Verbeterpunten zijn 
opgenomen in de 
reflectie. 
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PROCES 
Omschrijving Niveau 1 (onvoldoende) 

1-2-3-4-5 
Niveau 2 (voldoende) 

 6-7 
Niveau 3 (goed) 

8-9 
Niveau 4 (excellent) 

 10 

Samenwerking (inclusief logboek) 
Leerlingen zijn in staat om samen een goede 
taakverdeling te maken en te overleggen over 
product en proces. Hierbij wordt een logboek 
bijgehouden dat weergeeft welke activiteiten 
wanneer plaats hebben gevonden en door wie 
deze activiteiten zijn uitgevoerd. Problemen in 
de samenwerking geven de leerlingen op tijd 
aan en lossen ze samen op. 

Er is geen of geen duidelijke 
taakverdeling en/of dit wordt 
niet weergegeven in een 
logboek. Er is geen of te 
weinig overleg geweest tussen 
de leerlingen over het proces 
en het product. Problemen 
over de samenwerking worden 
niet of te laat gemeld. 
Anders, want… 

Leerlingen hebben een taakverdeling 
gemaakt. Beslissingen over het proces en 
het product zijn genomen na gezamenlijk 
overleg en eventuele problemen hebben 
ze uiteindelijk gemeld bij de begeleider. Er 
is een logboek waarin een overzicht van 
de belangrijkste activiteiten worden 
weergegeven. Hierbij wordt ook 
aangegeven wie welke activiteiten heeft 
uitgevoerd. 

+ De taakverdeling is eerlijk: 
alle leerlingen doen een 
gelijkwaardige hoeveelheid 
werk. 
+ De leerlingen kunnen 
laten zien dat zij regelmatig 
samen aan het 
profielwerkstuk hebben 
gewerkt. 
+ De leerlingen hebben 
elkaars werk beoordeeld en 
van feedback voorzien.  

+ De leerlingen kijken kritisch 
naar elkaars werk. 
+ De leerlingen zijn ook volledig 
op de hoogte van elkaars werk. 
Iedere deelnemer kan eventuele 
vragen over het profielwerkstuk 
individueel beantwoorden. 

Voortgang 
Leerlingen werken volgens de planning en 
gaan, op eigen initiatief, regelmatig naar hun 
begeleider voor overleg en tussen 
beoordelingen. 

Het werk is niet terug te leiden 
naar een planning en er zijn 
geen afspraken gemaakt met 
de begeleider. 
Anders, want… 

De leerlingen werken volgens een 
planning en komen met de begeleider 
samen wanneer het tijd is voor een 
(tussen)beoordeling 

+De leerlingen maken zelf 
een planning. 
+ De leerlingen vragen hulp 
van de begeleider en 
stappen zelf naar de 
begeleider om een afspraak 
te maken voor een 
(tussen)beoordeling. 

+ Leerlingen nemen zelf het 
initiatief voor meerdere 
bijeenkomsten met de begeleider. 
+ De begeleider wordt regelmatig 
op de hoogte gebracht van de 
voortgang van de leerlingen. 
Hierbij worden eventuele 
problemen tijdig aangekaart. 

Werkhouding / inzet 
Leerlingen tonen een grote betrokkenheid, 
enthousiasme en inzet. Zij stimuleren elkaar 
hierbij. Ze weten goed om te gaan met 
feedback en kunnen dit goed te verwerken. 

De betrokkenheid en/of inzet is 
onvoldoende en/of de 
leerlingen hebben feedback 
niet goed ontvangen en 
verwerkt. Anders, want... 

Er is een minimale betrokkenheid en de 
inzet is voldoende. Er wordt goed op 
kritiek gereageerd en feedback is 
grotendeels verwerkt. 

+Er is met betrokkenheid 
gewerkt. 
+ De leerlingen stimuleren 
elkaar. 
+ Feedback wordt goed 
ontvangen en verwerkt. 

+De leerlingen werken met 
enthousiasme. 
+ Feedback wordt uitgebreider 
verwerkt dan vermeld en er wordt 
initiatief getoond om te 
verbeteren. 

Presentatie inhoud  
Lay-out presentatie ziet er verzorgd uit. De 
resultaten van het profielwerkstuk komen 
bondig en aantrekkelijk aan de orde. 

De presentatie is slordig en 
onoverzichtelijk en/of de 
presentatie is niet binnen de 
tijd afgerond. 

De presentatie is overzichtelijk ingericht. 
De resultaten van het profielwerkstuk 
komen bondig en aantrekkelijk aan de 
orde. Het taalgebruik is op niveau van het 
onderwerp en het publiek. 

+er wordt gebruik gemaakt 
van een blikvanger 
+de presentatie is met 
creativiteit en zorg 
opgesteld 

+ vragen werden juist 
beantwoord/afgehandeld. 

Presentatievaardigheden leerling 1 
Leerling heeft een actieve houding. 

De leerling toont amper 
interesse in het publiek en/of 
de manier van spreken is 
minder enthousiast. 

De leerling toont voldoende interesse in 
hun publiek, door het zoeken van 
oogcontact. De manier van spreken is 
enthousiast. 

+de aandacht van het 
publiek wordt vastgehouden 
+ er wordt gebruik gemaakt 
van gebaren 

+de leerling vertoont interactie 
met het publiek 
  

Presentatievaardigheden leerling 2 
Leerling heeft een actieve houding. 

De leerling toont amper 
interesse in hun publiek en/of 

De leerling toont voldoende interesse in 
hun publiek, door het zoeken van 

+de aandacht van het 
publiek wordt vastgehouden 

+de leerling vertoont interactie 
met het publiek 
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de manier van spreken is 
minder enthousiast. 

oogcontact. De manier van spreken is 
enthousiast. 

+ er wordt gebruik gemaakt 
van gebaren 

  

 
  



BEOORDELING 
Naam leerling:        Naam begeleider:  
Titel profielwerkstuk:      Vak:  
  
B = Beoordelingsmoment    C = Cijfer    W = Weging    T = Totaal (CxW)   
EC = Eindcijfer (Totaal T / 16) 

 

  B C W T Toelichting 

Praktijk  (⅔)           

Onderwerp  1    1   
 

Plan van aanpak  1    3     

Verslaglegging  2    2     

Product  3    4     

Proces (⅓)           

Samenwerking   3    1     

Voortgang  3    1     

Werkhouding/inzet  3    1     

Presentatie 4     2     

Presentatie individueel  3  
 

 1 
  

Eindcijfer (totaal) 
  

EC 
  

  



 
 
 
 
 
 

SUCCES!! 
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