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Algemeen 
 

 
Het profielwerkstuk is een onderdeel van het examendossier. Het is een soort 

meesterproef waarin je kunt laten zien wat je in de loop der jaren aan kennis, 
inzicht en vaardigheden hebt vergaard. 
 

Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer dat afgerond minimaal een 4 
dient te zijn. Dit cijfer telt mee voor het combinatiecijfer. Bij een beoordeling die 

lager is dan een 4 behoor je dit schooljaar tot de gezakte kandidaten (!). 
Onderwerp en beoordeling van je profielwerkstuk worden op je eindexamenlijst 

vermeld.  
 
Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen voldoen: 

 
1. Het profielwerkstuk is gebaseerd op een zelfstandig uitgevoerd onderzoek. 

 
2. Het onderzoek dient aan te sluiten bij tenminste één profielvak. 

Bij het profiel Cultuur en Maatschappij gelden Nederlands en Engels ook 

als profielvakken. 
Er moet altijd minimaal één groot vak bij betrokken zijn dat op de havo 

een omvang van minimaal 320 uur en op het vwo een omvang van 
minimaal 400 uur heeft. 

 

3. Het onderwerp van je profielwerkstuk dient goedgekeurd te zijn door je 
begeleider. 

 
4. Het profielwerkstuk kent een studielast van 80 klokuren. 

 

5. Het profielwerkstuk moet je individueel maken. Alleen als je toestemming 
hebt van je begeleider is het mogelijk met maximaal 2 personen aan een 

profielwerkstuk te werken. In dat geval steek je er beiden 80 uur werk in 
en wordt duidelijk aangegeven wie wat gedaan heeft. 

 

De presentatie 
 

De presentatie van het onderzoek is een schriftelijk verslag, eventueel aangevuld 
met andere presentatievormen. Een en ander moet je vooraf bespreken met de 

begeleider.  
 

Het logboek 
 
Bij het maken van een profielwerkstuk, houd je een logboek bij. Het logboek is 

een overzicht van al je verrichtingen en het wordt in de beoordeling 
meegenomen onder het hoofdstuk proces.  

 
Let op: Dit is een substantieel deel van je beoordeling!  
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Begeleiding 
 
Voor het maken van je profielwerkstuk, heb je een begeleider.  

Dit is niet altijd de vakdocent bij wie je lessen volgt.  
Met je begeleider maak je afspraken en je kunt ook tussendoor het een en ander 

vragen. Ga op tijd naar je begeleider als je vastloopt of dreigt vast te lopen! Dit 
voorkomt ergernis, tijdverspilling en demotivatie. 
 

Bedenk wel steeds dat jij zelf verantwoordelijk bent voor jouw werkstuk 
Jij moet dus zelf het initiatief nemen voor het maken van afspraken!  

 
Houd je aan de afspraken die je met je begeleider maakt, want niet alleen het 
uiteindelijke product telt. Het proces naar het uiteindelijke product is zeker zo 

belangrijk en dit is een substantieel onderdeel van je cijfer. 
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Stappenplan 
 

 
Het profielwerkstuk heeft voor havo en vwo een studielast van 80 uur.  

Je kunt het werken aan je profielwerkstuk onderscheiden in vier fasen: 
 

1. Oriëntatiefase 

2. Onderzoek- en ontwerpfase 
3. Schrijffase 

4. Presentatiefase 
 

Binnen deze vier fasen, zet je verschillende stappen om tot een goed resultaat te 
komen. In de bijlagen vind je een uitgebreid overzicht wat je allemaal tijdens 
welke fase moet doen. 

Houd je hier zorgvuldig aan en overleg regelmatig met je begeleider! 
Hieronder een zeer summiere samenvatting: 

 

Oriëntatiefase 
 

Met de volgende zaken ban je achtereenvolgens bezig tijdens de orientatiefase: 

1. Keuze van onderwerp en vak 

2. Onderwerp afbakenen en onderzoeksvragen formuleren 

3. Onderzoeksvoorstel opstellen 

Onderzoek- en ontwerpfase 
 
Werkzaamheden afhankelijk van je onderwerp: kijk in de bijlage voor tips. 

Schrijffase 
 
In de schrijffase is het belangrijk dat je bij elke alinea vermeldt uit welke 

bron(nen) je de informatie hebt gehaald! 

Presentatiefase 
 

Het profielwerkstuk kan in verschillende vormen gepresenteerd worden. Een 

format voor je profielwerkstuk vind je in de bijlage. 

De indeling ziet er dan als volgt uit: 

 Titelpagina 
 Voorwoord 
 Inhoudsopgave 
 Inleiding 
 Kern 
 Conclusie 
 Discussie / nawoord 
 Bronnenlijst 
 Bijlagen   
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Tijdschema 
 

 
Het tijdschema voor je PWS is zeer strak geregeld en komt ook in het PTA terug: 

 

1. Aanmelden voor PWS  

uiterlijk 5 oktober 2018 

 

2. Inleveren: onderzoeksvoorstel = motivatie 

onderwerp + onderzoeksvragen + bronnen + 

praktisch deel  

uiterlijk 30 oktober 2018 

 

3. Inleveren: een deel van het profielwerkstuk in 

afgeronde hoofdstukken in overleg met je begeleider  

uiterlijk 21 december 2018 

 

4. Definitief verslag + afronding van eventuele 

andere, aanvullende vormen van presentatie  

uiterlijk 1 maart 2019 

 
Let op: dit zijn harde deadlines (zie PTA): een week te laat inleveren van je 
definitieve versie van het Profielwerkstuk kost je 1 punt en nog later inleveren 

levert je het cijfer 1 op, waarmee je dit schooljaar je diploma niet meer kunt 
behalen. 
 

Let op: overleg over het proces waarmee het profielwerkstuk tot stand komt is 
een wezenlijk onderdeel van je beoordeling. 

 
Zorg dat je je tijd goed verdeelt over de hele periode. Dan hou je tenminste nog 
tijd over voor de PO’s van al je vakken. Ook die hebben harde deadlines! 

 

Goed plannen levert op meer fronten winst op! 
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Beoordeling 
 

 
Je begeleider (examinator) beoordeelt het profielwerkstuk en ook het doorlopen 

proces. De begeleider beoordeelt: 
 Informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken) 
 Onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden 

 Presentatievaardigheden 
 

Voor de beoordeling van het profielwerkstuk wordt een beoordelingsmodel 
gehanteerd. Dit beoordelingsmodel kun je vinden aan het einde van de bijlagen 

van dit document. Hierin kun je zien welke aspecten worden beoordeeld en hoe 
zwaar deze meewegen in het eindcijfer. 
 

Tussenbeoordeling 
 

Om het proces inzichtelijk te maken dient de schriftelijke voortgang regelmatig 
overlegd te worden, zodat de begeleider de vorderingen kan bijhouden. Tevens 
dien je dan ook steeds het logboek up to date te houden, inclusief je leerproces. 

Het regelmatig overleggen van het profielwerkstuk geeft de begeleider ook de 
mogelijkheid om op tijd bij te sturen, zodat je niet achteraf veel tijd kwijt bent 

aan wijzigingen. 
 

Voordat je een tussenproduct laat zien, moet dit worden gecontroleerd op 
spelfouten. Hiervoor kun je de spellingcontrole in Word gebruiken. 
Je begeleider geeft aan wanneer en hoe vaak de tussenbeoordelingen 

plaatsvinden. 
 

Eindbeoordeling 
 
Uiterlijk vrijdag 1 maart 2019 lever je het definitieve werkstuk zowel digitaal 

als op papier in bij je begeleider. Deze zal het werkstuk nakijken volgens het 
beoordelingsmodel uit de bijlagen. Het cijfer voor je profielwerkstuk staat 

vervolgens op je cijferlijst. 
 

Let op:  
1. Je werkstuk wordt gecontroleerd op plagiaat. Ook het rechtstreeks 

vertalen van buitenlandse boeken of artikelen is plagiaat, evenals het 

rechtstreeks overnemen van hele Wikipediapagina’s waarbij alleen de 
woordvolgorde in de zinnen veranderd is! Dit wordt gehonoreerd met een 

1 als eindcijfer. Werkstukken van internet plukken en er dan je eigen 
naam onder zetten levert uiteraard ook een 1 op. Wanneer je toch enkele 
dingen wilt citeren uit een internetbron of een boek, moet je er bij zetten 

dat het een citaat betreft met een correcte bronvermelding. 
2. Houd goed het tijdschema in de gaten! 

Alle deadlines zijn hier harde deadlines! 
Afwijkingen hierop leveren ook een significant lager cijfer op. Tot zelfs een 
1 bij het inleveren van een compleet werkstuk op 9 maart zonder het 

voorafgaande proces goed doorgewerkt te hebben in overleg met je 
begeleider. 

 


