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1. Algemeen 

 
Een belangrijk onderdeel van het schoolexamen is het profielwerkstuk, waarmee je aan het eind van 

de Tweede Fase laat zien welke kennis en vaardigheden je in het onderwijs hebt verworven. In het 

profielwerkstuk ligt de nadruk op een aantal algemene vaardigheden.  

Deze vaardigheden zijn: 

- het verzamelen en verwerken van informatie 

- onderzoeks- of ontwerpvaardigheden 

- communicatieve of presentatievaardigheden  

- teamwork  

 

In het voorexamenjaar kies je voor welk(e) vak(ken) je het profielwerkstuk gaat schrijven en maak je 

een plan van aanpak. In de eindexamenklas schrijf en presenteer je het werkstuk. De definitieve 

versie van het schriftelijke deel van het werkstuk moet uiterlijk 14 januari 2022 bij de begeleider 

ingeleverd worden. Uiterlijk 28 januari 2022 moet ook de presentatie plaatsgevonden hebben. Je 

kunt bij het profielwerkstuk kiezen voor diverse vormen van onderzoek. Welke onderzoeksvorm je 

gebruikt, hangt af van de aard van het werkstuk en het vak. Een historisch onderzoek is niet hetzelfde 

als een natuurkundig onderzoek en een literatuuronderzoek is iets anders dan een biologisch 

onderzoek.  

 

Naast het eindproduct wordt ook het proces beoordeeld. Onderschat het werk aan een 

profielwerkstuk niet, het werkstuk heeft namelijk per leerling een studielast van minimaal 80 uren. 

De voortgang van het profielwerkstuk wordt op het rapport weergegeven. Om je diploma te halen 

moet het werkstuk met minstens een 4,0 beoordeeld worden. Het is dus een belangrijk onderdeel 

van je examen. 
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2. Schoolregels rond het profielwerkstuk  
 
1. De begeleider is een vakdocent, dit hoeft niet altijd de eigen vakdocent te zijn. Indien de leerling 

een (deel van) het onderzoek in een organisatie buiten school doet, dan kan aan de begeleidend 

docent een externe begeleider worden toegevoegd.  

 

2. De onderwerpkeuze is vrij binnen het betreffende vak, de begeleidende docent kan de leerling 

daarbij sturen, kan de leerling daarbij suggesties doen en mag een onderwerp afkeuren.  

 

3. Het profielwerkstuk wordt door twee leerlingen samen gemaakt.  

 

4. Het profielwerkstuk kan in verschillende vormen gepresenteerd worden, maar dient altijd 

vergezeld te gaan met een schriftelijk verslag en een logboek.  

 

5. De leerling volgt het in deze instructie aangegeven tijdpad.  

 

6. De begeleidend docent beoordeelt het profielwerkstuk aan de hand van het beoordelingsformulier 

verderop in dit werkboek. 

 

7. Het leerlingduo neemt het initiatief voor de afspraken met de begeleidend docent.  

 

8. De onderzoekswerkzaamheden starten pas nadat de begeleidend docent het onderwerp en de 

vraagstelling heeft goedgekeurd.  

 

9. De leerlingen houden zich aan de deadlines die verderop in dit boekje worden aangegeven. 

 

10. Het eindproduct dient eigen werk te zijn. Indien een leerling in het schriftelijk eindproduct 

kopieert uit andere bronnen zonder verwijzing naar de oorspronkelijke bron dan wordt dit als 

plagiaat beschouwd en wordt een onvoldoende toegekend. De regels van de bronvermelding staan 

in hoofdstuk 6. 

 

11. De presentatie van het profielwerkstuk dient uiterlijk 28 januari 2022 te hebben plaatsgevonden. 

De begeleidend docent bepaalt op welke wijze het profielwerkstuk gepresenteerd wordt.  

 

12. In Somtoday wordt de voortgang van het profielwerkstuk weergegeven.  

 

13. Er dient een papieren en eenzelfde digitale versie van het profielwerkstuk te worden ingeleverd 

via it’s learning.  

 

14. Indien het profielwerkstuk met minder dan een 4,0 wordt beoordeeld, zakt de leerling voor het 

examen.  

 

Indien de leerling van de bovenstaande regels wil afwijken, kan dat alleen met goedkeuring van de 

begeleidende docenten en met medeweten van de examencommissie.   
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3. Tijdpad profielwerkstuk 
 

Wanneer Wat 

24 maart Deadline inschrijving profielwerkstukdag  

30 maart Profielwerkstukdag 

2 april Deadline inleveren vak, groepje en onderwerp bij pws-coördinator 

Uiterlijk 16 april Begeleiders nemen per mail contact op met de groepjes. 

4 juni Deadline goedkeuren hoofdvraag en deelvragen door begeleider. 

25 juni Deadline inleveren literatuurlijst en stappenplan 

Eindrapport Op het eindrapport staat met O/V/G of alles tot nu toe in orde is. 

21 juli Leerlingen die iets niet in orde hebben komen hier op school aan werken. 

19 november Deadline eerste versie schriftelijk verslag 

14 januari 2022 Deadline definitieve versie schriftelijk verslag 

28 januari 2022 Deadline presentatie  
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4. Profielwerkstukdag 
 

Op 30 maart vindt de profielwerkstukdag plaats. Op deze dag wordt er uitgelegd wat er van je 

verwacht wordt bij het maken van het profielwerkstuk. Je krijgt een algemene introductie en uitleg 

over hoe je het schrijven van een profielwerkstuk het beste kunt aanpakken. Daarnaast neem je deel 

aan presentaties van verschillende vakken, waarin je kennis maakt met mogelijke onderwerpen 

binnen dat vak. Hierna kies je een partner voor het schrijven van het werkstuk en maak je een 

voorstel voor de vakkeuze en het onderwerp.  Het programma ziet er als volgt uit: 

- Algemene introductie:  

o Procedure/regels/tijdschema    12:00-12:20 uur 

o Hoe schrijf je een PWS? (stappenplan)  12:20-12:50 uur 

o Literatuur zoeken + bronvermelding   12:50-13:20 uur 

 

- Presentaties per vak  

o Wat houdt een profielwerkstuk voor dit vak in?  

o Voorbeelden van onderwerpen 

 1e vak     13:45-14:05 uur 

 2e vak      14:15-14:35 uur 

 3e vak     14:45-15:05 uur 

 

- Hierna:  groepen maken en voorstel schrijven. 

 

Let op: 

- Uiterlijk 24 maart moet je je ingeschreven hebben voor 3 vakken waarvoor je op deze dag een 

presentatie wilt volgen. 

- Uiterlijk 2 april geeft elk groepje per mail bij de teamleider aan uit welke leerlingen het groepje 

bestaat en welk vak en onderwerp ze gekozen hebben. 
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5. Beoordelingsformulier 
 

Je profielwerkstuk wordt beoordeeld op onderstaande onderdelen. In totaal kun je 100 punten 

verdienen. De sectie/ het (hoofd)vak geeft vooraf aan hoeveel punten voor welk onderdeel staan. 

 

Onderdeel          Aantal punten 

  

1. Verslag (schriftelijk + digitaal)  

Titelpagina, inhoudsopgave, logboek en eventueel voorwoord   

  

 

Samenvatting (max. 1 bladzijde, bondig maar compleet)   

   

 

Inleiding (helder, hoofdvraag en deelvragen)     

  

 

Hoofdtekst (indeling, helder, origineel, resultaten, brongebruik, evt. Bijlage) 

  

 

Conclusies (compleet en duidelijk)      

  

 

Bronnen (afgesproken vorm, betrouwbaarheid, volgens afspraak met 

begeleider)  

 

Taalgebruik (spelling, stijl, helderheid)      

  

 

Uiterlijke verzorging (leesbaarheid, foto’s, grafieken, tabellen)   

   

 

Lengte verslag: minstens 3000 woorden (ca. 10 bladzijden tekst zonder plaatjes)

  

 

Experimenteel (indien van toepassing: opzet, uitvoering, betrouwbaarheid) 

  

 

  

2. Presentatie    

 PowerPoint met toelichting of mondelinge verdediging    

  

3. Proces    

 Deadlines gehaald, zelfstandigheid, samenwerking    
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6. Bronvermelding APA-stijl  

 
Bij het schrijven van een wetenschappelijk verslag zoals een profielwerkstuk ga je waarschijnlijk 

gebruik maken van eerder gepubliceerde literatuur. Dit is perfect mogelijk mits je een aantal regels in 

acht neemt: een directe verwijzing in de lopende tekst en een volledige bronvermelding in de 

literatuurlijst. We maken gebruik van de APA-regels:  

 

- In de tekst verwijs je naar de auteur(s) en het jaar van publicatie tussen haakjes. Je vermeldt de 

auteurs in de volgorde waarin ze vermeld zijn in het originele werk. Bij 3 of meer auteurs vermeld 

je alleen de eerste auteur, gevolgd door “et al.” Je noteert eerst de achternaam van de auteur 

gevolgd door een komma en dan de eerste letter van de voornaam gevolgd door een punt en 

een komma, en als laatste het jaartal. 

Bijvoorbeeld: Een hoge leeftijd en suikerziekte leiden tot een ernstiger ziekteverloop van COVID- 

19 en een grotere kans op ic-opname (van den Oever, W. et al., 2020).   

  

- In de literatuurlijst vermeld je de hele bron (onder andere auteur(s), jaartal, publicatie) in een 

alfabetische lijst. 

Bijvoorbeeld: van den Oever, W., Raaijmakers, V., Theunissen, A. M., Houts, M. W., & Frenken, J. 

(2020). Risicofactoren voor een ernstig beloop van COVID-19. Huisarts en wetenschap, 1–8.   

  

Je kan informatie van andere auteurs op twee manieren gebruiken, je kan een tekst citeren of 

parafraseren.  

 

- Citeren: Je mag - in beperkte mate- korte stukjes tekst (één zin bijvoorbeeld) direct citeren in je 

werk. Je zet het citaat tussen dubbele aanhalingstekens en vermeld de auteur, het jaar van 

publicatie en het paginanummer er meteen achter. 

Bijvoorbeeld: De COVID-epidemie zorgt voor veel extra werk bij huisartsen, ze “werken 

tegenwoordig wel onder hoogspanning” (van den Brekel-Dijkstra, K., Cornelissen, M., & van der 

Jagt, L., 2020, p.2).   

 

- Parafraseren: Werk (resultaten, hypotheses, …) van iemand anders in je eigen woorden 

schrijven. Dit toont meteen ook aan dat je in staat bent om samen te vatten en dat je relevante 

informatie kunt herkennen en analyseren.  Bij Parafraseren zijn de bovengenoemde APA-regels 

van toepassing.  

 

Je mag ook tabellen of figuren van iemand anders gebruiken. Je nummert deze en verwijst ernaar in 

de tekst. Je voegt een bijschrift toe met daarin de volledige bronvermelding. Voor zelfgemaakte 

foto’s, tabellen of figuren hoef je uiteraard geen bronvermelding toe te voegen, maar je verwijst wel 

naar de afbeelding met een nummer.  

 

Op deze webpagina vind je de officiële volledige APA-regels:  

https://www.scribbr.nl/handleiding-apa-regels/ 

 

https://www.scribbr.nl/handleiding-apa-regels/

