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Profielwerkstuk handleiding  
 

 
Wat is een profielwerkstuk?   
Het profielwerkstuk (PWS) dat je dit jaar gaat maken is onderdeel van je eindexamen. Het 
PWS bestaat uit een schriftelijk werkstuk en wordt afgesloten met een presentatie.  
 
De naam profielwerkstuk betekent dat het onderwerp dat je kiest te maken moet hebben 
met het profiel en dus met de vakken die je gekozen hebt in dit laatste schooljaar en jouw 
loopbaanoriëntatie. Op deze manier krijgt je profielwerkstuk ook een binding met je 
toekomstplannen, je vervolgopleiding en eventuele latere beroep. 
Ook bij het PWS geldt: niet alleen het eindresultaat is belangrijk, maar ook de weg daar 
naartoe. Vaardigheden die in de preambule van je PTA-4 zijn beschreven (link), bijv. 
samenwerken, planmatig onderzoeken, communiceren, etc. worden getoetst.  
In je PWS laat je dus zien wat je in de afgelopen vier jaren geleerd hebt.   
 
Het onderwerp moet binnen een vak vallen waarin je eindexamen doet. Het is handig als jij 
en je partner hetzelfde profiel gekozen hebben. 
Voor dit schriftelijk verslag krijg je een beoordeling. Deze moet minimaal voldoende zijn om 
examen te mogen doen. De titel van je PWS en de waardering worden vermeld op de 
cijferlijst van je diploma. 
In je PWS onderzoek je - samen met een medeleerling - een onderwerp wat je in overleg 
met je begeleider bepaalt.  
Voor het PWS geldt een studielast van minimaal twintig uur, waarvan minimaal tien uur op 
school besteed zijn. Je moet ook regelmatig contact met je begeleider hebben. Jij noteert 
wanneer, hoe lang en waaraan gewerkt is. Je bent zelf verantwoordelijk voor het hele 
proces van het PWS, jouw samenwerking, de planning, tot en met het inleveren van 
de voorlopige versie en tenslotte de eindversie van je PWS!  
Let op! Ook het contact zoeken met je begeleider is jouw eigen verantwoordelijkheid.   
 
Organisatie en tijdsplanning: 
 
Voor het eind van leerjaar 3 wordt het PWS geïntroduceerd. Je leert dan wat er komt kijken 
bij het houden van een onderzoek en hoe je het verslag moet schrijven. In die les worden 
ook voorbeelden van onderwerpen genoemd.  
Je kiest dan een medeleerling met wie je het PWS gaat maken, bepaalt het onderwerp en 
denkt alvast na over een hoofdvraag  
 
In de maanden september tot en met december van klas 4 werk je een aantal uren op 
school aan je werkstuk, meestal in de studielessen. Voor de kerstvakantie rond je alles af, 
lever je de eindversie in en begin je aan de voorbereiding van je presentatie. 
 
Vergeet tenslotte niet regelmatig een back up van je PWS te maken! En vergeet niet dat je 
met je duopartner heel duidelijk moet aangeven wie wat gedaan heeft aan jullie PWS. 
  
Ondersteuning: 
In de studielessen krijg je algemene uitleg en ruimte om aan je profielwerkstuk te werken. 
In de lessen Nederlands krijg je hulp m.b.t. het maken van een verslag, het interview en de 
enquête. In jouw profielvak/keuzelessen krijg je inhoudelijke begeleiding van jouw 
vakdocent. 
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Overzicht data, groepsindeling en planning profielwerkstuk 2022 - 2023  

- Profielsessie 1: week 24 op 14 juni 2022, les 5 en 6, met begeleiding vakdocent. 
- Profielsessie 2: week 37 op 13 sep. 2022, les 5 en 6, met begeleiding vakdocent. 
- Profielsessie 3: week 41 op 11 okt. 2022, les 5 en 6, met begeleiding vakdocent. 
-  
- Profielsessie 4: week 46 op 15 nov. 2022, les 5 en 6, met begeleiding vakdocent. 
 

Begeleiding en lokalen: 
Profiel Lokaal Begeleider 

Economie 7 pos-bck 
Zorg & Welzijn 12 smr/brg-bck 

Techniek 11 hof-bck 
 

Stappenplan aanpak profielwerkstuk: Jouw logboek 
Voor het maken van je werkstuk moet je gebruik maken van dit stappenplan. In dit logboek plan 
je ook je samenwerkingsmomenten met je partner in.  

In je PWS moet je dit persoonlijk gemaakte logboek in de bijlage opnemen en inleveren. 
Inleveren kladversie: bij vakdocent in week 48 (2 dec. 2022) of mogelijk eerder. 
Inleveren netversie digitaal via ELO en ook op papier bij vakdocent: week 50, uiterlijk op 
vrijdag 16 december 2022. 
De presentaties zullen dit schooljaar plaatsvinden op dinsdag 14 maart 2023. 
Je mag in de maanden januari en februari in een aantal studielessen nog aan je presentatie 
werken.Ter voorbereiding krijg je ook nog een professionele presentatietraining aangeboden. 

Stappen 
logboek 

Onderdeel PWS Data Concrete planning 
Paraaf begeleider 

Stap 0 Profielsessie 1: Voorlichting PWS, Nadenken over 
duopartner, onderwerp hoofdvraag en deelvragen. 

14 juni 2022 GO  NO GO 

Stap 1 Onderwerp bedenken, Hoofdvraag en deelvragen 
maken. 

5 sep. t/m 16 sep. 2022  

Stap 2 Profielsessie 2: Toestemming onderwerp, 
hoofdvraag, deelvragen. Indeling PWS in OneDrive 
document maken, delen met elkaar. 
Samenwerkingsafspraken maken. (In logboek 
inplannen) 

13 sep. 2022  GO  NO GO 

Stap 3 Bronnen bekijken, nadenken over enquête of 
interview. (Let op! Enquête: Min. 20 personen 
buiten school. Interview: Min. 1 persoon per lln., 
buiten school.) 

19 sep. t/m 30 sep. 2022  

Stap 4 Informatie uit bronnen verwerken, beginnen met 
enquête of interviewvragen. 

3 okt. t/m 14 okt. 2022  

Stap 5 Profielsessie 3: Interview of enquête afmaken, 
doelgroep bespreken en toestemming voor 
uitzetten vragen. 

11 okt. 2022  GO  NO GO 

Stap 6 PWS verder uitwerken, toewerken naar de 
conclusies en zelfevaluatie. 

17 okt. t/m 18 nov. 2022  

Stap 7 Profielsessie 4: Feedback op inhoud vragen, 
conclusies, evaluatie bespreken 

15 nov. 2022 GO  NO GO 

Stap 8 Kladversie afmaken en inleveren. 21 nov. t/m 2 dec. 2022  

Stap 9 Netversie afmaken en inleveren 2 dec. t/m 16 dec. 2022  
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Wat moet je nog weten? Hoe pak je deze opdracht aan? 

Structuur van het profielwerkstuk - Inhoud 
Je werkstuk heeft de volgende indeling in onderstaande volgorde: 
 
 Titelblad met daarin 

* titel 
* naam, klas  
* naam van je  samenwerkingspartner 
* naam profielvakbegeleider 
* inleverdatum 

 Inhoudsopgave met daarin 
* vermelding hoofdstukken en subhoofdstukken 
* nummering bladzijdes 

 Inleiding met daarin 
* keuze onderwerp: wat en waarom 
* opzet van je werkstuk  
* hoofdvraag en deelvragen 
* vooruitblik onderzoeksactiviteiten 
* relatie met profiel, en loopbaanoriëntatie (vervolgopleiding) 
* motivatie kiezen samenwerkingspartner 
* informatie over samenwerkingsafspraken en planning 

 Hoofdstuk 1 
 Hoofdstuk 2 
 Hoofdstuk 3 
 Hoofdstuk 4 
 Afsluiting met daarin 

* eindconclusies onderzoek, incl. resultaten enquête/interviews  
* toelichting op je conclusies 
* evaluatie product (het verslag) 
* evaluatie proces (de samenwerking, de planning, jouw leerproces) 

 Bronvermelding (Let op! Min. Drie verschillende bronnen, bijv. internet, boek, etc. Bij foto, 
grafiek, etc. ook bron vermelden!) 

 Bijlage 
* ingescand logbook/stappenplan met paraaf van jouw profieldocent bij GO/NO GO 
* enquête/ interviews (Tenzij ze als apart hoofdstuk zijn opgenomen.) 

 
Uitwerking algemeen  
 
Stijl en vorm  
Let bij het schrijven van je verslag op het gebruik van de tegenwoordige en verleden tijd. 
Wees hierin consequent. Gebruik geen ik, je, jij, wij, we. Het is in uitzonderlijke gevallen 
toegestaan, als verwijzing naar het onderwerp in een voorgaande zin. Alleen in het 
voorwoord mogen deze woorden wel gebruikt worden.   
Zorg dat je verslag er verzorgd uitziet. Gebruik overal hetzelfde lettertype: Arial; de 
lettergrootte is 12 punts en de regelafstand is maximaal 1,15. Voor kopjes kun je een iets 
grotere letter gebruiken bijvoorbeeld 14 of 15 punts.  
De kleur van je tekst is zwart. Je kunt accenten aanbrengen met vet, cursief en 
onderstrepen. Gebruik in je hele werkstuk dezelfde lay-out.  
Verwerk tenslotte alle bruikbare informatie verwerken tot een samenhangend, mooi verslag 
van c.a. vijftien kantjes tekst (Exclusief beeldmateriaal en bijlage). 
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Inleiding   
Eerst geef je kort je motivatie weer, de reden waarom je voor dit onderwerp gekozen hebt. 
Daarna geef je een korte introductie van je onderwerp en de opzet van je werkstuk.  
Verder licht je de hoofdvraag toe. Deze hoofdvraag ga je in je PWS beantwoorden, 
ontkrachten of bewijzen. Daarnaast geef je aan met welke deelvragen je de hoofdvraag 
versterkt. Je geeft kort aan welke onderzoeksactiviteiten jullie willen verrichten. 
De relatie met je profiel(vak) en met je loopbaanoriëntatie geef je hier ook duidelijk aan, 
eventueel concreet de richting van je vervolgstudie.  
De motivatie voor de keuze van je duopartner moet hier ook een plek krijgen. Je geeft hir 
ook in grote lijnen aan welke afspraken jullie m.b.t. de samenwerking en planning hebben 
gemaakt. 
 
Onderwerp   
Het profielwerkstuk begint met het kiezen van een onderwerp. Je begeleider helpt hierbij, 
kijkt of het haalbaar is en help je om je plan concreet te maken.   
Je vult op het profielwerkstukformulier in met wie je je PWS wilt maken en het onderwerp 
dat je wilt onderzoeken. Je begeleider moet de hoofdvraag en de deelvragen voor je PWS 
goedkeuren voor je kunt beginnen met je onderzoek. 
 
Hoofdvraag en deelvragen   
Wanneer je een onderwerp gekozen hebt, moet je een hoofdvraag en deelvragen opstellen. 
Een voorbeeld voor een hoofdvraag en een deelvraag voor welzijn:  
Hoofdvraag: “Welke effecten heeft fysieke inspanning van ons lichaam op onze geestelijke 
gezondheid?“.  
Deelvraag.: “Zal de hartslag toenemen naarmate de inspanning hoger is?“. 

 
Zorg dat je je onderzoek afbakent: begrens het en bepaal goed wat je onderzoekt. Je hebt 
slechts beperkte tijd en kunt niet alles onderzoeken. Formuleer je deelvragen waarmee je 
je onderzoek in stukjes verdeelt. Daarmee kun je het onderzoek vanuit verschillende kanten 
benaderen of er steeds verder op in gaan. Deze aanpak geeft structuur aan je PWS.   
 
Hoofdstukken: Informatie in details uitgewerkt 
Werk je PWS in hoofdstukken uit. In ieder hoofdstuk behandel je een deelvraag. Zorg dat 
ieder hoofdstuk een korte inleiding heeft. Wat kan de lezer in het hoofdstuk verwachten en 
welke onderwerpen worden er behandeld.   
  
Iedere alinea moet in principe ook weer een eigen thema hebben.  Eindig je hoofdstuk met 
een korte conclusie, waarin je antwoord geeft op de deelvraag die in dit hoofdstuk centraal 
staat, en een verwijzing naar het onderwerp van het volgende hoofdstuk.  
Op deze manier bereik je samenhang in je PWS!   
  
Afsluiting: Conclusie en evaluatie 
Geef in een korte samenvatting de essentie van ieder hoofdstuk weer. Geef in ongeveer 
één alinea de kern van het hoofdstuk of geef het antwoord op de deelvraag.  Geef 
vervolgens het antwoord op je hoofdvraag of bespreek in hoeverre je hypothese juist of 
onjuist was. Deze eindconclusie is gebaseerd op je volledige onderzoek, incl. de resultaten 
van jouw enquête of de interviews. 
Jouw mening, je evaluatie, van je verslag krijgt hier een plek. Hiernaast ga je ook jouw 
evaluatie verwerken over jullie samenwerking, jullie gezamenlijke planning en werkproces. 
Natuurlijk geef je ook aan wat je persoonlijk hebt geleerd door het maken van je 
profielwerkstukverslag. Geef de verdeling duidelijk aan: wie wat heeft gedaan. 
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Bronnen, enquête of interview   
Om antwoord op je onderzoeksvraag te verkrijgen gebruik je minimaal drie verschillende 
informatiebronnen. Dat kunnen boeken, internetsites, krantenartikelen, cd’s, brochures, 
films, vraaggesprekken met mensen, enquêtes e.d. zijn. Hoe meer bronnen worden 
bestudeerd, hoe meer je te weten komt over het onderwerp.  
Wees voorzichtig met internetbronnen. Vermijd in ieder geval knip-en-plak werk! Je tekst 
moet eigen origineel werk zijn!  
Knip- en plakwerk is plagiaat en dat is fraude, dus niet toegestaan.  
Wikipedia mag je gebruiken als naslagwerk. Je mag deze site niet als bron gebruiken!   
 
Aandachtspunten bronnen: 

 Noteren in de bijlage van je werkstuk. 
 Geen ellenlange internetadressen, maar beknopte hoofdsite. 
 Ook boeken, brochures, foto’s, plaatjes e.d. vermelden. 
 Je geïnterviewde is ook een bron, dus ook aangeven. 
 Bv. www.nijmegen/mariken 
 Kies hieruit:  

Of: Mariken van Nieumeghen, Karel Bouwman, Utrecht, 2022, blz. 25 t.e.m. 28 
Of: Uefa kiest voor Duitsland vanwege mensenrechten, Trouw, 28 september 2022 

 
Uitwerking algemeen: Interview en enquête 
Een enquête afnemen of een interview houden en verwerken in je PWS is verplicht. Enkele 
handvatten hiervoor zie je hier: 
 
Aandachtspunten interview en enquête  
 
Interview: 
 Min. 1 persoon per samenwerkingspartner interviewen. (Geen Jorismavo personeel.) 

Geef aan wie je interviewt en waarom, wat is de functie van de geïnterviewde, wat 
kun jij van hem/haar leren. Het gaat om een deskundige. 

 Inhoudelijke vragen verwerken die ertoe doen, waar jij dus wijzer van wordt. 
 Keuze voor het verwerken in je werkstuk:  

of vragen noteren en daaronder antwoorden > vragen vet; 
of antwoorden in vragen verwerken.  

 Vragen nummeren, minstens 10. 
 Je interview geeft informatie die je bij je conclusies moet betrekken. Je kunt het als 

een apart hoofdstuk opnemen en anders in de bijlage de vermelden. 
 Afsluiten met bedankje. 

 
Enquête: 
 Min. 20 personen per onderzoek betrekken. (Geen Jorismavo personeel.)  
 Wie is je doelgroep? Hoeveel personen, hoeveel vragenlijsten om representatief, 

zinvol te zijn? 
 Altijd vooraf toelichting waarom: onderzoek voor schoolopdracht. Vragen of mensen 

bereid zijn, aangeven waar en wanneer ze antwoorden in moeten leveren en of ze 
geïnteresseerd in vervolg zijn. 

 Gebruik meerkeuzevragen. (Bolletjes/hokjes of vijfpuntsschaal) Gesloten vragen > 
makkelijker om te zetten in grafiek e.d.  
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 Kijk naar modellen op internet! 
 Vragen nummeren, minstens 10. 
 Afsluiten met bedankje. 
 Ook dit is een onderdeel van je onderzoek, geen aanhangsel. 
 
Beoordeling profielwerkstuk 
 
Aan het eind van dit document zie je het beoordelingsformulier voor je PWS.  
Jouw verslag wordt inhoudelijk (Plan van aanpak/ inhoud/ werkproces) beoordeeld door je 
profieldocent, de vormgeving en het schrijven door je docent Nederlands. Jouw docent 
studievaardigheid heeft een adviserende rol m.b.t. je werkhouding, samenwerking, etc. 
 
Vanaf 60% van de max. te behalen punten wordt je verslag goedgekeurd en krijg je een 
“voldoende”, vanaf 80% van de max. te behalen punten heb je een “goed”.  
De titel van je profielwerkstuk en je beoordeling komt op je diploma te staan. 
 
De presentatie van je PWS   
 
Je sluit je werkstuk af met een (mondelinge) presentatie, samen met je werkpartner. 
Je hebt max.15 minuten/groep de tijd om mondeling toe te lichten wat je hebt onderzocht, 
hoe je dit hebt gedaan en wat je conclusies zijn. Ouders, lesgevende docenten en 
klasgenoten zullen hierbij aanwezig zijn en vormen je publiek.   
 
De voorbereiding   
In de weken ervoor ontwerp je de presentatie. Dit voorstel bespreek je voor de presentatie 
met je begeleider. Op school krijg je ook een presentatietraining. Maak hier handig gebruik 
van, neem actief deel aan deze training. 
  
Aandachtspunten presentatie  
 

 Waarom? 
o Omdat het leuk kan zijn om anderen te vertellen waar jij al die tijd mee bezig bent 
geweest; bovendien leer je er wat van. 
o Omdat het houden van een goede presentatie tegenwoordig (bij je vervolgopleiding) 
een gewilde competentie (= vaardigheid) is. 
o Omdat het onderdeel is van het PTA Nederlands. 

 Wat? 
o Een presentatie van minimaal 5 en maximaal 15 minuten. 
o Met gebruikmaking van boeiend materiaal, bv. een PowerPointpresentatie, 
muurkrant, video, proefopstelling, tekeningen e.d. 
o Ook een discussie of een spel(letje) kan onderdeel zijn van je presentatie. 

 Hoe? 
o Geef een korte samenvatting van je geschreven werkstuk.  
o Ga uit van je indeling van je verslag: Inleiding (onderwerp, deelvragen /hoofdvraag, 
relatie met je toekomst, hoe gewerkt); korte samenvatting hoofdstukjes (aandacht aan 
je enquête/interview); afronden met afsluiting (conclusies en je evaluatie van inhoud en 
samenwerking). 
o Gebruik materiaal om je verhaal te ondersteunen, te verduidelijken en te verfraaien.                                                                                                                             

 Praktische tips 
o Denk aan je houding: De 5 ‘S’-en: Stappen, Stoppen, Staan, Stilte, Spreken. 
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o Denk ook aan: bewegen, aanwijzen, niet friemelen, handen niet in broekzak, klas in 
kijken, je stemgebruik e.d. 
o Houd een presentatie, lees dus niet voor. 
o Zorg dat je illustratiemateriaal (PP) er verzorgd en duidelijk uitziet. 
o Gebruik alleen steekwoorden, controleer of  je tekst goed leesbaar is. 
o Pas op voor te veel verschillende kleuren, geel is bijv. vaak moeilijk zichtbaar.  
o Wees voorzichtig met het gebruik van “special effects”, muziek e.d. 
o Leer je presentatie uit je hoofd en oefen vooraf genoeg. 

 
Niet vergeten! Regel ruim van tevoren met je begeleider wat je nodig hebt aan apparatuur, 
en dergelijke.  Zorg dat je op de dag van de presentatie controleert of alles klaar staat en 
werkt. Het is jouw verantwoordelijkheid dat de presentatie goed verloopt. 
 
Zorg dat je presentatie ook op USB-stick staat en niet alleen online! Als je tijdens je 
presentatie een filmpje wilt laten zien, zorg dan dat je dit ook op USB-stick hebt staan. 
 
Beoordeling presentatie 
 
Voor je presentatie krijg je een cijfer dat 2x meetelt voor je PTA Nederlands. 
Dit cijfer wordt aan de hand van het beoordelingsformulier, die je hier aan het eind van dit 
document ziet, vastgesteld door de vakdocenten die aanwezig bij je presentatie zijn. 
 
 
Samenvattend 
 
 Je gaat samen met een medeleerling een onderzoek doen en gebruikt daarbij diverse 

bronnen. 
 Je houdt een interview of enquête en verwerkt de gegevens. 
 Je schrijft in samenwerking min. vijftien bladzijdes tekst (illustraties niet meegerekend) 

in eigen woorden. 
 Je houdt een mondelinge presentatie. 
 Op 16 december 2022 is je verslag klaar, op 7 maart 2023 is de presentatie definitief 

afgerond. Dan heb je nog een week om te oefenen, zodat je op 14 maart 2023 een 
mooie presentatie kunt houden. 

 
 

Heel veel succes!!! 
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Namen:……………………………………………………………Titel:……………………………………………………………… 
 
Inleiding 
Dit is het beoordelingsformulier van het profielwerkstuk van de Jorismavo. Het formulier bestaat uit drie categorieën: 

- Proces     - Inhoud     -Presentatie 
 
Elke rij vormt een onderdeel van de beoordeling. Per rij is er gedefinieerd wat onvoldoende (1), voldoende (6) of goed (10) is.  
Het is mogelijk om tussenscores te geven (bijvoorbeeld 8 punten). Het gemiddelde levert uiteindelijk het eindcijfer. Per onderdeel is 
er aangegeven wie de beoordeling levert. 

Minimale voorwaarden 
Voordat er aan de beoordeling begonnen wordt moet worden voldaan aan alle minimale voorwaarden. Als deze niet op orde zijn, 
is het oordeel automatisch een 1,0. 
 
Voorwaarde Voldaan 

     
Er zijn minimaal 3 verschillende typen bronnen gebruikt. (Bijv. boek, internet.) 

 

 
De bronvermelding is op orde. 

 

 
Er is geen plagiaat gepleegd (<20%). 

 

 
De volgende elementen zijn aanwezig: voorblad, inhoudsopgave, inleiding en een logboek in de bijlage. 

 

 
Onderdeel   Behaalde score   Max. 290 p. 

Voldoende v.a. 174 p. 
Goed v.a. 232 p. 

- Voorbereiding/ Plan van aanpak (max. 70 p.)  

- Proces (max 60 p.)  

- Eindproduct (max. 160 p.) 

    
 

Eindscore voor diploma: 
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Voorbereiding –  

Plan van aanpak  
Onvoldoende 1 Voldoende 6 Goed 10 

 
Score  

(max. 70 p) 
Opzet onderzoek Beoordeling: profielvakdocent  

Onderwerp/ 
Probleemstelling 

Het onderwerp is te breed 
en/of nauwelijks afgebakend. 

Het onderwerp is helder, maar het 
is niet precies duidelijk hoe het is 
begrensd. 
 

Het onderwerp is helder en goed 
afgebakend. 

 

 
Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag is slecht 
geformuleerd. De 
onderzoeksvraag heeft weinig 
diepgang. 
 

De onderzoeksvraag is juist 
geformuleerd. 

De onderzoeksvraag is goed 
geformuleerd (specifiek en open) en 
van voldoende vakinhoudelijk 
niveau. 

 

 
Deelvragen  De deelvragen zijn slecht 

geformuleerd. Inhoudelijk overlappen 
de deelvragen elkaar. 

De deelvragen zijn juist 
geformuleerd. Er is wel enigszins 
sprake van overlap of 
onvolledigheid. 

De deelvragen zijn helder qua 
formulering; ze zijn complementair; ze 
dekken de hoofdvraag maar 
overlappen elkaar niet. 
 

 

 
Keuze onderzoeksvorm 
(Interview/ enquête)  

 
De gekozen onderzoeksvorm is 
niet   geschikt voor de 
onderzoeksvragen. 

De gekozen onderzoeksvorm is 
geschikt voor de gekozen 
onderzoeksvragen maar is niet 
volledig dekkend voor het 
onderzoek. 
 

De gekozen onderzoeksvorm sluit 
perfect aan op de onderzoeksvragen; 
ze levert een volledig antwoord op de 
onderzoeksvragen. 

 

Bronnenkeuze (Aparte blz. 
in de bijlage) 

Niet aanwezig of onvolledig. 
Aanwezig, volledig echter niet heel 
divers. Volledig en gevarieerd aanwezig. 

 

Vooruitblik 
onderzoeksactiviteiten 

Er zijn geen activiteiten bedacht om 
de onderzoeksvragen te 
beantwoorden. 

Het is niet geheel duidelijk wat de 
activiteiten zijn om de 
onderzoeksvragen te 
beantwoorden. 

Het is helder en duidelijk wat de 
activiteiten van de leerling zijn om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden. 
 

 

Logboek/ Stappenplan 
(Aparte blz. in de bijlage) 

Er is geen logboek aanwezig. Logboek is aanwezig met paraaf 
bij GO/NO GO. 

Het logboek is volledig, concrete 
planning data en paraaf van 
begeleiding bij elke GO/NO GO is 
aanwezig. 
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Proces 

 
Onvoldoende 1 

 
Voldoende 6 

 
Goed 10 

 
Score  

(max. 60 p) 

Inzet en zelfstandigheid Beoordeling: profielvakdocent   

 
Inzet 

De betrokkenheid bij het onderzoek 
was minimaal. De inzet was matig. 

Er is met betrokkenheid gewerkt. 
De inzet was voldoende. 

Er is met veel enthousiasme en 
betrokkenheid gewerkt. Leerlingen 
hebben elkaar en anderen 
gestimuleerd. 
 

 

 
Sturing 

Er was veel begeleiding en sturing 
van de docenten nodig. Het lukte 
nauwelijks om zelf oplossingen voor 
problemen te bedenken. 

Er was een normale 
(gemiddelde) hoeveelheid 
begeleiding en sturing nodig. 

Er was weinig begeleiding nodig. 
Leerlingen hebben zelf 
oplossingen gezocht voor 
problemen. 
 

 

Creativiteit en originaliteit De invulling van het onderzoek was 
erg voor de hand liggend. 

Er is ook gebruik gemaakt van eigen 
ideeën. 

De invulling van het onderzoek was 
erg origineel. Er was veel eigen 
inbreng. 
 

 

 
Evaluatie 

De leerlingen vonden het moeilijk om 
met kritiek om te gaan. 

Op kritiek werd goed gereageerd. Het 
reflectieve vermogen is nog in 
ontwikkeling. 

Het reflectieve vermogen van de 
leerlingen was groot. Op kritiek werd 
goed gereageerd. 
 

 

Planning en samenwerking Beoordeling: profielvakdocent  

 
 

Planning 

De planning was niet realistisch. 
Naleving van de planning bleek erg 
moeilijk. Afwijkingen van de 
planning werden niet gemotiveerd. 

De planning was realistisch en werd 
zoveel mogelijk nageleefd. Afwijkingen 
van deze planning werden niet altijd 
gemotiveerd en onverwachte 
hindernissen konden nog wel eens 
voor problemen zorgen. 
 

De planning was realistisch en werd 
ook nageleefd. Afwijkingen van deze 
planning werden gemotiveerd. Bij 
onverwachte hindernissen werd 
flexibel opgetreden. 

 

 
Samenwerking en 
taakverdeling  

Er was sprake van één (of geen) van 
de drie kenmerken die in de kolom 
‘goed’ worden genoemd. 

Er was sprake van twee van de 
drie kenmerken die in de kolom 
‘goed’ worden genoemd. 

Er was sprake van (1) een heldere 
taakverdeling, (2) een evenwichtige 
werkverdeling en (3) een goede 
onderlinge communicatie. 

 

     



BEOORDELINGSFORMULIER PROFIELWERKSTUK JORISMAVO 

11  

 
Eindproduct (INHOUD) 

 
Onvoldoende 1 

 
Voldoende 6 

 
Goed 10 

 
Score  

(max.160 p) 
 

Verzorging Beoordeling: Docent Nederlands  

Aantrekkelijkheid Het werkstuk ziet er slecht verzorgd 
uit. Het nodigt niet uit tot lezen. 

 

Het werkstuk ziet er verzorgd uit. Het werkstuk ziet er zeer verzorgd uit 
en is uitnodigend om te lezen. 

 

 
Afwerking 

De lay-out is rommelig (de indeling 
in alinea’s is b.v. onduidelijk of 
onlogisch). De tekst is soms niet 
goed leesbaar of de afbeeldingen 
zijn slecht zichtbaar. 
 

 
De lay-out is redelijk helder. De tekst 
is goed leesbaar, de afbeeldingen 
zijn goed zichtbaar. 

 
De tekst is goed leesbaar, de 
afbeeldingen zijn goed zichtbaar. 
De lay-out is erg helder. 

 

 
Stroomlijning 

Pagina’s en hoofdstukken zijn niet 
genummerd. In de tekst wordt niet 
altijd naar afbeeldingen, tabellen 
en grafieken verwezen, of deze 
zijn niet voorzien van een 
bijschrift. 

Pagina’s en hoofdstukken zijn 
genummerd. In de tekst wordt 
meestal naar afbeeldingen, tabellen 
en grafieken (die voorzien zijn van 
bijschrift) verwezen. 

Pagina’s, paragrafen en hoofdstukken 
zijn genummerd. In de tekst wordt naar 
afbeeldingen, tabellen en grafieken (die 
altijd voorzien zijn van bijschrift) 
verwezen. 

 

Schrijven Beoordeling: Docent Nederlands  

 
Structuur (op niveau 
van werkstuk) 

De opbouw van het werkstuk is niet 
helder. Een rode lijn ontbreekt: de 
afzonderlijke delen sluiten niet op 
elkaar aan. 

Het werkstuk is opgebouwd uit een 
inleiding, een middenstuk en een 
einde. Er is een rode lijn, maar de 
afzonderlijke delen sluiten niet altijd 
goed op elkaar aan. 

De structuur is helder. Er is een 
inleiding, een geordend middenstuk en 
een samenvattend einde. De 
afzonderlijke delen sluiten goed op 
elkaar aan: er is een duidelijke rode 
lijn. 
 

 

 
Taalgebruik 

De tekst is niet in eigen woorden 
geschreven. Het taalgebruik is te 
simpel of juist te ingewikkeld. 

De tekst is in eigen woorden 
geschreven en redelijk duidelijk. 
Het taalgebruik is redelijk goed. 

De tekst is duidelijk en in eigen 
woorden geschreven. Het 
taalgebruik sluit goed aan bij de 
doelgroep. 
 

 

Spelling en grammatica Er worden veel spel- en 
grammaticafouten gemaakt. 

Er worden bijna geen spel- en 
grammaticafouten gemaakt. 
 

De spelling en grammatica is foutloos.  

 
Zinsconstructie 

De zinsconstructie is van 
onvoldoende kwaliteit. 

De zinsconstructie is van 
voldoende kwaliteit. 

De zinsconstructie is zo opgebouwd 
dat het een meerwaarde is voor het 
onderzoek. Het verslag leest prettig. 
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Inhoud Beoordeling: vakdocent  

 
Tabellen en grafieken 
(indien van 
toepassing) 

De resultaten worden niet (of 
slecht) gepresenteerd. Tabellen en 
grafieken worden niet in de tekst 
toegelicht. 

De resultaten zijn over het algemeen 
helder weergegeven. Tabellen en 
grafieken worden meestal toegelicht 
in de tekst. 

De resultaten zijn helder weergegeven 
m.b.v. tabellen en/of grafieken. 
Tabellen en grafieken worden 
toegelicht in de tekst. 

 

 
Afbeeldingen 

De afbeeldingen voegen 
inhoudelijk niets (of weinig) toe 
aan de tekst. 

De afbeeldingen voegen inhoudelijk 
wel iets toe aan de tekst. 

De afbeeldingen zijn zorgvuldig 
gekozen en geven heldere, 
aanvullende informatie. 

 

 
Bronvermelding 

 
De bronvermelding is onvolledig of 
niet aanwezig. 

 
 

De bronvermelding is redelijk volledig. 

De bronvermelding is volledig. Citaten 
in de tekst zijn voorzien van 
bronvermelding. De bronvelmelding is 
in een consistente en passende stijl 
uitgevoerd (Harvard, APA, enz). 

 

 
Vakinhoud 

De vakinhoudelijke component van 
het onderzoek is van onvoldoende 
vakinhoudelijke kwaliteit of bevat 
vakinhoudelijke fouten. 
Vakinhoud Onvoldoende 5 

De vakinhoudelijke component van 
het onderzoek is voldoende en bevat 
geen vakinhoudelijke fouten. 
 
Vakinhoud Voldoende 20 

De vakinhoudelijke component is 
van hoge kwaliteit en ontstijgt ruim 
het niveau van het voortgezet 
onderwijs. 
Vakinhoud Goed 30 

 

LOB Beoordeling: vakdocent i.s.m. decaan  

 
 

Koppeling LOB 

 
In het eindproduct is er geen 
koppeling te vinden in verband met 
beroep en/of vervolgonderwijs. 

 

 
In het eindproduct is de koppeling 
gemaakt met beroep en/of 
vervolgonderwijs. 

In het eindproduct is de koppeling 
gemaakt met beroep en/of 
vervolgonderwijs. 
Het werkstuk geeft een extra leidraad in 
de keuze van beroep en/of 
vervolgonderwijs. 

 

Afronding Beoordeling: vakdocent  

 
 

Conclusie 

 
Er ontbreekt een conclusie of een 
aanzet tot discussie. Of de 
conclusie slaat niet terug op de 
hoofd- en deelvragen. 

 
 

De conclusie geeft antwoord op 
de hoofd- en deelvragen. 

De conclusie geeft antwoord op de 
hoofd- en deelvragen. De 
conclusie wordt in een breder 
kader geplaatst (wetenschappelijk, 
ethisch of filosofisch). In de 
conclusie worden voorstellen 
gedaan voor verdere verbetering 
of onderzoek. 

 

 
Eigen mening (Over 
jouw onderzoeksvraag 
en resultaat.) 

 
De leerling heeft geen tot weinig 
eigen mening of visie laten zien in 
de uitwerking. 

 
De leerling heeft een uitgewerkte 
eigen mening. 

De leerling heeft een uitgewerkte 
eigen mening. Hij belicht het 
onderwerp vanuit verschillende 
perspectieven en maakt hierbij een 
onderbouwde afweging. 
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Beoordeling Presentatie 
 
Presentatie 

 
Onvoldoende 1 

 
Voldoende 6 

 
Goed 10 

 
Score  

(max.110 p) 

Opbouw Beoordeling: Teamlid/expert die aanwezig is bij de presentatie  

 
Inleiding 

 
 

De inleiding ontbreekt (deels). 

 
Tijdens de inleiding wordt het 
onderwerp geïntroduceerd. 

Tijdens de inleiding wordt het 
onderwerp geïntroduceerd. De vraag- 
of probleemstelling wordt besproken. 
En de opbouw van de presentatie 
wordt weergegeven. 

 

 
Kern 

 
De kern bevat 0 of 1 van de bij 
goed genoemde eigenschappen. 

 
De kern bevat 2 of 3 van de bij 
goed benoemde eigenschappen. 

De ken van het verhaal is 
aannemelijk (1), is logisch 
geordend (2), is overtuigend (3), 
bevat sprekende voorbeelden (4). 
 

 

 
 

Slot 

 
 

Er is in het slot geen herkenbare 
conclusie of samenvatting 
aanwezig. 

 
Het slot bevat een verantwoorde 
conclusie of samenvatting. Daarnaast 
1 van de bij goed genoemde 
eigenschappen. 

Het slot bevat een verantwoorde 
conclusie of samenvatting (1). De 
samenvatting/conclusie sluit aan bij 
de vraagstelling (2). De samen-
vatting/conclusie doet recht aan de 
gepresenteerde informatie. (3). 

 

Presentator Beoordeling: Teamlid/expert die aanwezig is bij de presentatie  

 
 

Spreker 

 
De leerling is niet goed voorbereid 
en/of er wordt niet duidelijk en 
verstaanbaar gepresenteerd. 

 
De leerling is goed voorbereid. 
De leerling spreekt duidelijk en 
verstaanbaar. 

De leerling is goed voorbereid en laat 
zien hij/zij verstand heeft van zaken. 
De leerling spreekt duidelijk en 
enthousiast en kan het enthousiasme 
overbrengen op het publiek. Het 
taalgebruik is helder en geschikt voor 
het onderwerp. 
 

 

 
Publiek 

 
De leerling heeft niet tot 
nauwelijks contact met het 
publiek. 

 
De leerling maakt oogcontact met het 
publiek en betrekt het publiek zo nu 
en dan bij zijn of haar presentatie. 

De leerling heeft goed contact met 
het publiek. Hij of zij betrekt het 
publiek actief bij de presentatie en hij 
of zij checkt of de informatie duidelijk 
over komt. 

 

 
Houding 

De leerling heeft geen actieve 
houding en/of leest de presentatie 
voor. 

De leerling heeft een actieve 
houding tijdens het presenteren. 
De leerling gebruikt een spiekbriefje. 

De leerling heeft een actieve 
houding tijdens het presenteren. De 
leerling presenteert zonder voor te 
lezen. 
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Inhoud Beoordeling: Teamlid/expert die aanwezig is bij de presentatie  

 
Relevantie 

De relevantie (toegevoegde 
waarde) van het onderwerp komt 
niet naar voren. 

De relevantie van het onderwerp 
wordt besproken maar komt niet goed 
over. 

De relevantie van het onderwerp 
wordt duidelijk en helder 
overgebracht naar het publiek. 
 

 

 
 

Uitleg 

 
 

De uitleg bevat 0 of 1 van de bij 
goed genoemde eigenschappen. 

 
 

De uitleg bevat 2 of 3 van de bij 
goed benoemde eigenschappen. 

De informatie is begrijpelijk voor 
mensen die onbekend zijn met het 
onderwerp (1). De kern van de 
presentatie biedt voldoende 
diepgang (2). De informatie wordt in 
logische stappen uitgelegd (3). Het 
onderwerp wordt kritisch bekeken en 
besproken (4). 
 

 

Vorm Beoordeling: Teamlid/expert die aanwezig is bij de presentatie  

 
Originaliteit 

Er is weinig originaliteit in 
de presentatie te vinden. 

 
De leerling gebruikt een originele 
vorm van presenteren. 

De leerlingen gebruikt een zeer 
originele vorm en verlevendigende 
manier van presenteren en deze vorm 
biedt een aantoonbare meerwaarde 
voor de presentatie. 
 

 

Verzorging Er is niet tot nauwelijks aandacht 
besteed aan de verzorging. 
 

Er is aandacht besteed aan de 
verzorging. 

De verzorging is uitmuntend voor 
elkaar. 

 

Vragenronde Beoordeling: Teamlid/expert die aanwezig is bij de presentatie  

 
Reactie op vragen van de 
expert en het public 
(indien van toepassing) 

 
De leerling weet niet antwoord te 
geven op de vragen van de expert of 
het public. 

 
De leerling geeft adequaat antwoord 
op de vragen van de expert of het 
public. 

De leerling geeft adequaat antwoord 
op de vragen van de expert of het 
public. De leerling legt hierbij 
verbanden met zijn eigen onderzoek 
en de leerling checkt of de vraag naar 
wens is beantwoord. 

 

 
Presentatie  Behaalde score   Max. 110 p. 

Voldoende v.a. 66 p. 
Goed v.a.88 p. 

Eindscore voor PTA NE: 

 

 
 

 


