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 Inleiding 
 

 
Deze brochure helpt je bij het maken van het profielwerkstuk. Lees het goed door. Ongetwijfeld 
zul je er niet op al je vragen een antwoord in vinden. Heb je vragen over het profielwerkstuk, 
aarzel dan niet om naar je begeleider te stappen of naar de profielwerkstukcoördinator. 
Je zult voor een groot gedeelte zelfstandig aan je profielwerkstuk moeten werken. Het is 
natuurlijk goed om daarbij regelmatig over je vorderingen te spreken met je begeleider.  
Je bent zelf verantwoordelijk voor de vorderingen van het gehele profielwerkstuktraject, dus 
uiteindelijk ook voor de wijze waarop jouw profielwerkstuk tot stand is gekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
Heel veel succes toegewenst! 
 
 
 
Voor vragen kun je terecht bij: 
 
mw V.M Gomez 
Profielwerkstukcoördinator   
Email: go.sk@colegioarubano.aw 
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Het profielwerkstuk 
 

Het profielwerkstuk is een onderdeel van het examendossier. Het is een soort eindpunt van 
alles wat je aan kennis en vaardigheden in het door jouw gekozen profiel hebt geleerd, een 
soort uitgebreide praktische opdracht dus. Het moet met minimaal met een 5,5 afgerond 
worden om je eindexamen met succes te kunnen afronden. 

      Het eindcijfer van je profielwerkstuk wordt gemiddeld met je eindcijfer i&s, en het geheel 
moet een voldoende zijn. 

 
Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen voldoen: 
 
• Bij je onderzoek is altijd minstens één profielvak betrokken; je mag een ander profielvak 

erbij betrekken.  
 

• De school biedt onderwerpen aan waaruit je mag kiezen. 
 

• De secties bepalen welke presentatievormen zijn toestaan, maar je presentatie dient 
altijd vergezeld te gaan van een schriftelijke verantwoording in de vorm van een verslag. 
Dit schriftelijk verslag wordt als eindproduct van je profielwerkstuk beschouwd. 
 

• Het profielwerkstuk maak je individueel. 
 

• Het  profielwerkstuk voor de Havo kent een studielast van 40 klokuren. 
 
• Bij het maken van je profielwerkstuk dien je een logboek bij te houden. Het logboek 

dient als een soort bewijs van verrichtingen en moet voor een positieve beoordeling van 
het profielwerkstuk door je begeleider in orde worden bevonden. Het logboek moet 
(digitaal) tezamen met het profielwerkstuk ingeleverd worden. 

 
• Het profielwerkstuk maak je onder begeleiding van een docent. Dit kan een vakdocent 

zijn die aan een andere groep lesgeeft. Het aantal door een bepaalde docent te 
begeleiden kandidaten is beperkt. De profielwerkstukcoördinator wijst je begeleider aan. 
 

• De manier waarop je aan het profielwerkstuk hebt gewerkt en de mate van 
zelfstandigheid wordt ook bij het eindoordeel betrokken. 

 
• Het tijdpad voor het maken van het profielwerkstuk wordt door de school vastgesteld en 

is bindend. 
 

 Het profielwerkstuk dient een authentiek stuk te zijn. Dit wil zeggen dat het 
profielwerkstuk een door jezelf gemaakt produkt moet zijn dat niet eerder door een 
ander ter beoordeling is aangeboden. Indien geconstateerd wordt dat het verslag 
(werkstuk) niet authentiek is dan wordt het afgewezen en kan  de kandidaat uitgesloten 
worden van verdere deelname aan het profielwerkstuk. 
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Hoe maak je een profielwerkstuk? 
 
Je kiest eerst een onderwerp uit de lijst van onderwerpen die de school biedt. Je gaat daarbij 
natuurlijk uit van je interesses. Vervolgens formuleer je een probleemstelling. Dit is eigenlijk een 
ander woord voor een hoofdvraag of onderzoeksvraag. Probeer je probleemstelling niet te ruim 
te maken. Wanneer je je onderwerp en probleemstelling hebt gekozen, ga je deelvragen 
bedenken. De deelvragen hebben als doel te komen tot de beantwoording van de hoofdvraag. 
Bedenk deelvragen die woorden bevatten als: “waarom”, “waardoor”, “met welke gevolgen”, 
“onder welke voorwaarden”, “wat is de samenhang”, etc. Wanneer je je probleemstelling en 
deelvragen op papier hebt gezet lever je deze bij je begeleider in. Dit is het eerste 
beoordelingsmoment. 
 
De vorderingen in je onderzoek 
Je zult buiten de lessen aan je profielwerkstuk moeten werken. Er wordt buiten schooltijd de 
mogelijkheid gecreëerd om contact te hebben met je begeleider. 
Als je probleemstelling, je deelvragen en je plan van aanpak zijn goedgekeurd gaat het 
eigenlijke onderzoek beginnen. Het is belangrijk dat je voldoende en kwalitatief goed materiaal 
verzamelt voor je onderzoek. Je informatiebronnen kunnen van verschillende aard zijn. Vaak  
worden boeken, tijdschriften of internet gebruikt. Maar ook experimenten, interviews, enquêtes, 
etc. kunnen informatie opleveren. Heel belangrijk is het dat je van al de verzamelde informatie 
vastlegt waar je het vandaan hebt gehaald (bronvermelding). Vermeld deze informatie ook in je 
logboek. Gebruik voor het bewaren van je informatie een documentatiemap. Je hebt dan alles 
bij elkaar. 
Op een bepaald moment moet je voldoende informatie hebben verzameld om te bepalen of je 
de hoofd- en deelvragen kunt beantwoorden, of dat je deze misschien moet bijstellen. De 
begeleidende docent beoordeelt dit en geeft je, als het goed is, het groene licht om door te gaan 
met de volgende fase. Dit is het tweede beoordelingsmoment. 
 
De eerste versie van je eindproduct 
Aan de hand van je verzamelde gegevens ga je nu aan de slag met je eindpresentatie. Meestal 
zal dit een schriftelijk verslag zijn. Voordat je je eindverslag “in het net” inlevert, moet je 
begeleider het tot dan toe verrichtte werk als voldoende hebben kunnen beoordelen. Vandaar 
dat je eerst een “ruwe” versie van je werk moet inleveren. Dit is het derde beoordelingsmoment. 
Als je werk voldoende is beoordeeld, kun je aan de slag met de afronding. 
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De beoordelingsmomenten 

 
De  beoordelingsmomenten worden hierna wat uitgebreider beschreven. Aan de onderdelen die 
hierbij genoemd worden, kun je zien waarop in het bijzonder wordt gelet. Als je je niet zeker 
voelt over wat nu precies van je wordt verwacht en waarop wordt gelet, vraag dat dan aan je 
begeleider. 
Natuurlijk is het verstandig tijdens het werk aan het profielwerkstuk regelmatig contact te 
onderhouden met je begeleider. Er zijn echter drie momenten waarop je begeleider je werk 
officieel moet beoordelen. 
Indien je begeleider bij een beoordelingsmoment (onderdelen van) je werk als onvoldoende 
beoordeelt, moet je dit herstellen. 
 
 
Beoordelingsmoment 1: Probleemstelling  
week 41: 12 oktober 2011 
Probleemstelling (hoofd- en deelvragen) moeten worden goedgekeurd.  
 
Beoordelingsmoment 2: Plan van aanpak 
 week 44: 2 november 2011 
Het plan van aanpak is een schriftelijke beschrijving van de manier waarop je het onderzoek 
gaat uitvoeren.Het kan zijn dat je een interview gaat afnemen of een bedrijf gaat bezoeken of 
een experiment gaat uitvoeren. Als je onderzoek theoretisch is lever je je verzameld materiaal 
in. 
Het verzameld materiaal wordt beoordeeld door je begeleider op geschiktheid om je hoofd- en 
deelvragen goed te kunnen beantwoorden. 
Je begeleider zal je aangeven wanneer je aan je eigenlijke onderzoek kunt beginnen. 
 
Beoordelingsmoment 3:  Het “ruwe versie “ profielwerkstuk. 
Week 3: 18 Januari 2012 
De ervaring leert dat de eerste versie van een verslag vrijwel nooit voldoende is. Je begeleider 
zal jouw verslag nakijken en dient dit aan jou  binnen 2 weken terug te geven met feedback. 
Je dient vanzelfsprekend de door de begeleider gemaakte opmerkingen en suggesties te 
verwerken, om een tweede concept van het profielwerkstuk in te leveren. 
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 Het verslag 
 
 
Opbouw van een verslag 
Het geschreven verslag bevat: 

 Titelblad met titel, eventueel ondertitel, naam, profielvakken en onderwijstype 

 Inhoudsopgave. Hoofdstukken en paragrafen zijn voorzien van een nummer, tevens 
een pagina aanduiding waar het een en het ander te vinden is. 

 Voorwoord [niet verplicht]. Als je een persoonlijke motivatie voor de keuze van je 
onderwerp hebt, licht je die hier toe. 

 Inleiding. Bevat een nadere toelichting op het gekozen onderwerp, de onderzoeksvraag 
met deelvragen, de wijze van onderzoek dat de lezer prikkelt om verder te lezen. De 
toelichting moet geen opsomming zijn van de hierboven genoemde punten maar een 
beschrijving. 

 Hoofdstukken. De hoofdstukken bevatten vijf of zes onderdelen: 
1. Definitieve onderzoeksvraag met deelvragen.  

            Hier geef je overzichtelijk alle onderzoeks- en deelvragen aan. 
 

2. Hypothese [niet verplicht]  
            Als beantwoording van de onderzoeksvragen vooraf mogelijk is, kan dat hier een 

plaats krijgen. Hier formuleer je wat je denkt dat uit het onderzoek komt. 
 

3. Opzet en uitvoering van het onderzoek. 
            In dit onderdeel beschrijf je hoe het onderzoek is opgezet met behulp van de 

gekozen onderzoeksvorm. 
 

4. Resultaten.  
            Hier noteer je goed en duidelijk de gevonden resultaten en de verwerking 

daarvan. 
 

 Conclusie(s). Onder dit kopje geef je aan welke conclusie(s) uit de resultaten zijn 
getrokken. De onderzoeksvragen worden hierbij steeds herhaald. 
Wees erop bedacht dat conclusies trekken niet gemakkelijk is! 
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Afronding profielwerkstuk 
 
Op 29 februari 2012 dient  jouw profielwerkstuk met het cijfer 5,5 of hoger afgesloten te 
zijn. 
 

 
Het inleveren van het profielwerkstuk kan ook  via interne Webmail gebeuren, waardoor de 
beoordelingsmomenten en verslaglegging van de beoordeling sneller en efficiënter kunnen 
plaatsvinden. (Afhankelijk van de begeleider). Zowel de begeleider als jijzelf, en in tweede 
instantie ook de afdelingscoördinator, zijn dan op de hoogte van de actuele stand van zaken. 
Daarbij is het de bedoeling dat je naast  de ruwe versies van je werkstuk ook de meest recente 
(en bijgewerkte) versie van het logboek inlevert. 
De afspraken die je daarover met je begeleider maakt worden vastgelegd en zijn bindend. Ook 
hier geldt weer dat het niet houden aan gemaakte afspraken wordt meegewogen in de 
beoordeling. 
 
 
Bij de eindbeoordeling  van jouw profielwerkstuk wordt gelet op de volgende onderdelen: 
Het begeleidingstraject: 

1. Het begeleidingstraject op zichzelf: dit houdt in of  jij als examenkandidaat zelfstandig en 
betrokken was. 

2. In hoeverre jij je afspraken met je begeleider bent nagekomen. 
3. De  inhoud van de drie beoordelingsmomenten 

Het profielwerkstuk: 
1. Op tijd inleveren van het verslag. 
2. Verzorging van het verslag.  
3. Opbouw van het verslag (zie pagina7). 
4. Inhoudelijk: 

4.1. Hoofdvragen en deelvragen  zijn beantwoord. 
4.2. Verdieping in de theorie. 
4.3. Conclusie goed geformuleerd. 
4.4. Nederlandse taal. 
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