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Woord vooraf 
 

Het profielwerkstuk, PWS, is een praktische opdracht waarbij jouw kennis, inzicht en 
vaardigheden worden getest en getoetst. Het profielwerkstuk dient als een soort 
meesterproef waarin het opzetten van onderzoek, analyseren, beschrijven en 
experimenteren centraal staat. 
 
Het onderwerp van het profielwerkstuk heeft betrekking op de gekozen sector. Daardoor 
wordt het profielwerkstuk ook wel een sectorwerkstuk genoemd. Zo kun je binnen de sector 
economie het onderwerp marketing  kiezen.  
 
Er dient zelfstandig een onderzoek te doen. Dit onderzoek wordt gedocumenteerd en in 
fasen opgeschreven. Onderwerp, vraagstelling, verrichte werkzaamheden, geraadpleegde 
bronnen etc. komen aan bod in jouw verslag.  
 
Tijdens de college-examens wordt het profielwerkstuk gepresenteerd aan de beoordelaars. 
Hierna wordt de beoordeling geschreven en als goed, voldoende of niet afgerond 
beoordeeld.  
 
Het profielwerkstuk dient voldoende of goed afgesloten te worden voor het behalen van een 
volledig diploma. Om het profielwerkstuk voldoende te behalen, word je begeleid tijdens de 
lessen PWS. Daarnaast dient dit boekje als houvast. 
 
Steve Pottuijt 
Intern begeleider 
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Profielwerkstuk 
 
Aard van het onderzoek 
Het profielwerkstuk moet voldoende inhoud hebben. Er zijn verschillende soorten 
onderzoek mogelijk. Enkele voorbeelden:  
 

- Je kunt een onderzoek doen naar een probleem, bijvoorbeeld een maatschappelijk 
probleem. Schrijf eerst een stukje over het probleem: wat is het probleem, waarom is 
het een probleem, voor wie is het een probleem, waardoor is het probleem ontstaan, 
wat zijn de gevolgen, hoe ernstig zijn die gevolgen en voor wie, is er een oplossing 
voor het probleem, dienen er maatregelen te worden genomen en zo ja, door wie?  

- Je kunt ook een onderzoek doen naar een verschijnsel, bijvoorbeeld een verschijnsel 
in de natuur. Dan dient dit verschijnsel beschreven te worden. Hoe vaak komt het 
voor, waar komt het voor, kwam het vroeger ook voor, is er een verklaring voor het 
ontstaan te geven?  

- Je kunt ook een onderzoek doen naar een gebeurtenis, bijvoorbeeld een historisch 
gebeuren. Dan dient vooral aandacht te worden besteed aan de histroische context, 
de oorzaken voor die gebeurtenis en de gevoglen daarvan. Zorg voor een goede 
duidelijke vraagstelling; let er bij geschiedenis bijvoorbeeld op dat het een 
verklarende vraagstelling is (dus niet: ‘hoe verliep de eerste wereldoorlog? ‘maar: 
‘waarom kon Duitsland deze oorlog niet winnen?’)  

- Je kan ook onderzoek doen naar een maatschappelijk vraagstuk. ‘Is het gebruik van  
menselijke foetussen voor experimenten moreel aanvaardbaar?’ 

- Je kunt ook een wetenschappelijke vraag stellen: ‘In hoeverre is ‘De verdeling van 
Gauss’ bruikbaar om voetbaluitslagen te voorspellen?’ 

 
Samenstelling van het profielwerkstuk:  

1. Indeling van het verslag (titelpagina, inleiding, beschrijving van het onderzoek, de 
uitkomsten van het onderzoek, de conclusies, de samenvatting en de bijlagen, 
o.a. een literatuurlijst.  

2. De aanwezigheid van een duidelijke onderzoeksvraag 
3. De eventuele deelvragen  
4. De verrichte activiteiten  
5. De verwerking en analyse van de gegevens en het trekken van conclusies 
6. Het antwoord op de onderzoeksvraag  
7. Begrijpelijk taalgebruik en correcte spelling en interpunctie. 

 
Opmerkingen:  

- Om technische redenen mag de titel/naam van het werkstuk niet langer zijn dan 60 
tekens, inclusief de spaties.  

- Het profielwerkstuk moet betrekking hebben op ten minste een vak wat bij de 
uitslagbepaling hoort. 

- Het profielwerkstuk dient voor havo 320 studielasturen te omvatten en voor vwo 400 
studielasturen. 

- De omvang van het profielwerkstuk moet minimaal 8 A4tjes en maximaal 10 A4tjes 
zijn, exclusief bijlage en illustraties. Het maximum is niet bindend maar 
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richtinggevend. De tekst moet getypt worden met lettergrootte 12 en met standaard 
regelafstand.  

- Het is belangrijk dat je de bronnenlijst zo volledig mogelijk invult. 
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Indeling Profielwerkstuk 

Titelblad 

Schrijf op het titelblad je naam (en die van je partner), de klas waar je inzit, het vak 

waaronder het onderwerp van jouw profielwerkstuk valt, de inleverdatum en de naam van 

je begeleider. 

Inhoudsopgave 

Vermeld in de inhoudsgave de titels van je hoofdstukken, paragrafen en andere onderdelen 

van je profielwerkstuk. Noteer bij de hoofdstukken en paragrafen ook het bladzijdenummer 

waarop deze beginnen. (De inhoudsopgave kun je pas als laatste maken maken) 

Inleiding 

Schrijf in de inleiding over welk onderwerp je profielwerkstuk gaat, waarom je het gekozen 

hebt, wat je onderzoeksvraag, deelvragen, een hypothese en hoe je het onderzoek hebt 

uitgevoerd. 

Vertel ook wat je op het begin van je onderzoek op het spoor bent gekomen over het 

onderzoek. 

Plan van aanpak 

In het plan van aanpak beschrijf je wat je gaat doen om jouw onderzoeksvraag te 

beantwoorden en wat jouw tijdsplanning is.  

Logboek 

In het logboek wordt het proces beschreven. De beoordelaar moet kunnen lezen wat je 

allemaal heb gedaan. Hierin beschrijf je tegen welke problemen je bent aangelopen en hoe 

je deze heb opgelost.  

Beschrijving van het onderzoek 

De beschrijving van het onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van jouw 

profielwerkstuk. In dit onderdeel geef je de uiteenzetting van de gebruikte methode weer. 

Welke hulpmiddelen en materialen je gaat gebruiken en welke uitgevoerde proeven of 

interviews je afneemt.  

Uitkomsten van het onderzoek 

In dit onderdeel geef je antwoord op de gestelde deelvragen. Je schrijft de waarnemingen op 

en geeft je eigen interpretatie eraan.  
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Conclusie 

In de conclusie vat je alle hoofdstukken die je hiervoor hebt behandeld samen. Hierin trek je 

de conclusies uit de waarnemingen. Je geeft antwoord op de onderzoeksvraag en eventuele 

bevestiging van de hypothese.  

Samenvatting 

Een korte samenvatting waarin je een korte weergave beschrijft van het onderzoek. De 

hoofdconclusie en samengevat het antwoord op de onderzoeksvraag. 

Nawoord 

In het nawoord kun je beschrijven wat je allemaal hebt geleerd en kun je mensen bedanken 

voor hun medewerking. 

Bronnenlijst 

Schrijf in je bronnenlijst al je informatiebronnen op alfabetische volgorde op. 

Loopbaanörientatie en Begeleiding 
Verslag van jou gekozen activiteit. Onderdeel van het mondeling examen en profielwerkstuk.  
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Titelpagina 

Profielwerkstuk 2020 
 

  
 
Staatsexamen havo/vwo 
 
Titel werkstuk: 
 
 
 
 
Profielvakken waarop dit profielwerkstuk betrekking heeft:  
 
 
 
 
 
 
 
Gegevens kandidaat: 
 
ED-nummer:  
 
Naam en voorletters: 
 
Woonplaats: 
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Plan van aanpak 
 
Neem het plan van aanpak over in jouw profielwerkstuk. Er staan al een aantal data in die 
van belang zijn. Deze data worden gehanteerd.  
 
 

Activiteit Datum Check 

Keuze vak en onderwerp 
 

16 – 20 sept.  

Hoofdvraag en deelvragen geformuleerd 
 

23 – 27 sept.  

Plan van aanpak 
 

23 – 27 sept.  

 
 

  

Tussentijds inlevermoment 
 

16 – 20 dec.  

 
 

  

 
 

  

Inleveren profielwerkstuk 
 

1 maart  

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. 
 
Je begeleider moet in je logboek precies kunnen lezen wat er allemaal gebeurd is. Het is aan 
jou de taak om het volgende allemaal in je logboek te schrijven: 

- Waarom je een bepaald onderwerp en vraagstelling hebt gekozen en hoe je daartoe 
bent gekomen. 

- Wat heb je gedaan en hoeveel tijd heeft het gekost. 
- Of je alleen hebt gewerkt of samen met iemand anders 
- Welke problemen ben je tegengekomen en hoe heb je die (geprobeerd) op te lossen. 
- Heb je contact gehad met instellingen of personen en wat heeft dit jou opgeleverd. 
- Alles wat je verder nog kwijt wilt over het maken van jouw profielwerkstuk. 
- Wat je van het werk van elke fase van het profielwerkstuk hebt geleerd. 
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Datum Activiteit Uren Probleem en oplossingen 

    

    

    

    

    

    

    

    

Literatuurlijst 
 

 Soort bron Overige gegevens 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 
Richtlijnen voor het maken van de literatuurlijst: 
De boeken worden alfabetisch op auteursnaam gerangschikt. 

- Vermelding van boeken met één auteur: 
Auteursnaam, voorletters, eventueel tussenvoegsels, volledige titel van het boek 
(cursief), plaats en jaar van uitgave. Voorbeeld: Jong, L. de, Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de tweede wereldoorlog, deel IV, eerste helft, ‘s-Gravenhage 1972. 

- Vermelding van boeken met twee of drie auteurs: 
Als in het voorgaande, maar de voorletters van de tweede en derde auteur komen 
vóór de achternaam. 

- Vermelding van boeken met vier of meer auteurs: 
Alleen de naam - met voorletters na de naam - van de eerste auteur wordt vermeld, 
daarachter komt ‘e.a.’. Voorbeeld Diederiks H.A. e.a., Van agrarische samenleving 
naar verzorgingsstaat. De modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw, 
Groningen 1987. 

- Vermelding van een boek zonder auteursnaam: Idem, zonder naam van de auteur. 
- Vermelding van artikelen: 

Eerst wordt op overeenkomstige wijze het artikel vermeld; daarbij wordt de titel van 
het artikel niet gecursiveerd, maar tussen aanhalingstekens geplaatst. Daarna wordt 
de bundel, encyclopedie of het tijdschrift cursief vermeld. Voorbeeld: Gerritsen, Jan, 
‘Meer amusement voorkomt rellen’, NRC/Handelsblad, jrg. 29 nr. 188, 

- Als je artikelen van Internet haalt, vermeldt u daarbij ‘Internet’.  
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Richtlijn bij het gebruik van noten in een tekst: 
- In de tekst wordt verkort verwezen naar een boek. Aan het eind van de tekst/een 

hoofdstuk komen de noten. Voorbeeld: 
Jong, L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, deel IV, 
eerste helft, ‘s-Gravenhage 1972 

- In de tekst wordt verwezen naar een artikel: op overeenkomstige wijze, waarbij de 
vermelding aan het eind van de tekst gebeurt analoog aan die in een 
literatuuroverzicht, 

- een bronvermelding van internet ziet er zo uit: 
o achternaam schrijver, voorletter(s) of voornaam, 
o titel van het artikel of de internetpagina, 
o naam van de website cursief, 
o de datum waarop het artikel voor het laatst werd bijgewerkt, 
o tussen haakjes de vermelding “internet”, gevolgd door een komma en 

het volledige Webadres.  
Laat het voorvoegsel http:// weg. Voorbeeld: 

Valkenhoff, Aunouschka, Walvis spreekt als mens, National Geographic, 
datum: 27-04-13, www.nationalgeographic.nl/magazine/actueel/walvis-
spreekt-als-mens  
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Oriëntatie op Studie en Beroep 
 
Tegelijkertijd met het inleveren van het profielwerkstuk moet je ook een verslag inleveren 
over het onderdeel oriëntatie op studie en beroep. Je moet nagaan welke vervolgopleiding 
je waarschijnlijk gaat volgen, hoe lang de gekozen opleiding duurt of stage een onderdeel is 
van je opleiding, in welke leerjaar stage plaatsvindt en hoe lang de stageperiode duurt, 
welke beroepsmogelijkheden er zijn na afronding van de vervolgstudie en of er na de 
vervolgopleiding nog specialisatie-mogelijkheden zijn.  
 
Je zal bij jouw profielwerkstuk minimaal twee van de volgende activiteiten moeten 
verwerken: 

- bezoek een open/avond om te komen tot een keuze voor een vervolgopleiding 
- een excursie die verband houdt met de gewenste opleiding en het beroep  
- iemand interviewen die de opleiding volgt of heeft gevolgd waar de belangstelling 

naar uit gaat  
- het afnemen van een enquête over de vervolgopleiding of over de 

beroepsmogelijkheden 
 
Van de activiteiten dient een verslag van minimaal een A4-tje tekst, exclusief bijlagen en 
afbeeldingen, te worden gemaakt. Dit verslag moet worden getypt met standaard 
regelafstand en met lettergrootte 12.  

Presentatie van het profielwerkstuk 
 
Tijdens de periode van het mondeling examen dien je vat van het werkstuk een  
posterpresentatie te geven.  
Op de poster van minimaal A3-formaat (is gelijk aan 2xA4-formaat) wordt het volgende 
vermeld:  

- het profiel alsook het vak/de vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft;  
- het onderwerp en/of de centrale vraag;  
- een deel van de verzamelde gegevens;  
- de conclusie;  
- eventueel afbeeldingen en/of grafieken.  

Je mag er ook voor kiezen om een PowerPoint presentatie te maken met dezelfde 
onderdelen. 
Gedurende 8 - 10 minuten wordt met behulp van de poster een presentatie gegeven over 
het onderwerp van het profielwerkstuk. Daarna stelt de examinator vragen over het 
werkstuk en de presentatie.  
Bij de staatsexamens is een presentatie met video-opnamen, audio-opnamen en/of het 
gebruik van een computer bij de presentatie niet toegestaan. 
 
Over Oriëntatie op Studie en Beroep (OBS) worden ook vragen gesteld tijdens het mondeling 
examen.  
 
In totaliteit duurt het mondeling examen 25 minuten.  
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De opbouw van een presentatie 
Een presentatie heeft als opbouw een inleiding, een middenstuk en een slot. Inleiding en slot 
zijn korter dan het middenstuk. Je kunt een opzet maken van wat je in elk onderdeel naar 
voren wilt brengen. Het middenstuk bestaat vaak uit meerdere (deel)onderwerpen. Beschrijf 
per onderdeel wat u wilt vertellen.  
 
Inleiding  
De inleiding van de presentatie heeft de volgende functies:  

- interesse wekken,  
- het onderwerp introduceren,  
- aangeven hoe de presentatie in elkaar zit (de inhoud).  

Je kunt vertellen waarom je dit onderwerp gekozen hebt.  
 
Middenstuk  
In het middenstuk ga je alle informatie geven. Zorg ervoor dat je een goede opbouw heb 
gemaakt.  Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort. Zorg dat de (deel)onderwerpen die je verteld 
hebt in jouw inleiding ook terug komen in wat je gaat vertellen.  
 
Slot  
Het is belangrijk dat je de presentatie goed afrondt. Als je de presentatie afraffelt, komt het 
vertelde niet tot zijn recht. Eindig nooit met: “Dit was mijn presentatie”. Het slot blijft het 
beste bij de examinatoren hangen. Zorg dat dit duidelijk overkomt. Je kunt de belangrijkste 
informatie die je hebt verteld nog eens kort samenvatten.  
Probeer een goede afsluiting te bedenken, die blijft hangen bij de examinatoren. 
 
Tips 

- Praat ik in een rustig tempo?  
- Praat ik niet met een dreun?  
- Ben ik verstaanbaar?  
- Is mijn taalgebruik passend?  
- Maak ik voldoende oogcontact? 
- Gebruik ik gebaren om dingen duidelijk te maken?  
- Ben ik de draad kwijt, grijp ik dan naar mijn poster ?  
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Beoordeling Profielwerkstuk en Oriëntatie op Studie en Beroep (OBS) 
 
Beoordeling Profielwerkstuk 
 

 onvoldoende voldoende goed score 

Onderwerp Te breed en/of 
nauwelijks 
afgebakend/sluit 
niet bij vak. 

Helder, aar niet 
duidelijke hoe het 
is begrensd 1p 

Helder en 
afgebakend 2p 

 

Onderzoeksvraag/ 
Hypothese/ 
ontwerp 

Slecht 
geformuleerd, geen 
diepgang, niet 
toetsbaar 

Juist geformuleerd 
te weinig diepgang 
te weinig concreet 
1p 

Helder 
geformuleerd, 
vakinhoudelijk, 
toetsbaar 2p 

 

Beantwoording 
deelvragen, 
opzet, onderzoek, 
ontwerpstappen 
 

Slecht 
geformuleerd / 
onjuiste proefopzet 

Juist geformuleerd 
onvolledig / juiste 
proefopzet 1p 

Helder 
geformuleerd/ 
zonder overlap / 
goede omvang 
2p 

 

Conclusie / 
ontwerp 

Ontbreekt / sluit 
niet aan op de 
hoofdvraag / 
resultaten  

Sluit aan bij 
hoofdvraag en 
deelvragen 1p 

Goed antwoord 
op hoofdvraag en 
deelvragen 
hypothese 2p 

 

Gebruik bronnen 
/ experiment / 
resultaten / 
meetgegevens / 
ontwerpeisen 

Eenzijdig, geen 
duidelijke 
verwijzingen, 
onjuiste opzet 

Meerdere 
bronnen/ controle 
en variabele 
aanwezig/ 
gegevens 1p 

Volledig en 
gevarieerd / 
bronnenkritiek / 
betrouwbaar 2p 

 

Poster Geen poster of 
duidelijke structuur 
/ geen schema’s 
grafieken 
 

Structuur vragen / 
hypothese 
aanwezig / 
afbeeldingen 
functioneel 1p 

Duidelijk en goed 
verzorgd / 
sprekende 
resultaten / 
grafieken 2p 

 

Opbouw 
presentatie 

Onsamenhangend / 
geen of nauwelijks 
gebruik van poster 
 

Enig structuur en 
gebruik van poster 
1p 

Duidelijk en 
logisch 
ondersteund 
door poster 2p 

 

Vragen n.a.v 
presentatie 

Niet of nauwelijks 
beantwoord/ 
onvoldoende 
beheersing ow 

Vragen 
oppervlakkig 
beantwoord 3p 

Vragen adequaat 
en met diepgang 
/ discussie 
mogelijk 4p 

 

Subtotaal 
 

  Max. 18 punten  
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Beoordeling Oriëntatie op Studie en Beroep 
 

Oriëntatie op studie 
en beroep (OSB) 
 

Nagegaan welke 
vervolgopleidingen 
bij gekozen profiel 
mogelijk = 1p 

Nagegaan welke 
beroepsmogelijkheden 
na afronden 
vervolgstudie = 1p 

Activiteit  

Totaal aantal 
punten voor OSB = 
(max. 3 punten) 

 
Totaal OSB 

 
+ 

  
Totaal PWS + OSB 

 

 

  
(Totaal punten PWS + totaal punten OPB -1) : 2 = cijfer 
 

 

 
 


