
Profielwerkstuk? - Je meesterproef! 
 
 
De meesterproef is een begrip wat stamt uit de middeleeuwen. Het werd het eerst              
toegepast in de zestiende eeuw door goudsmeden, zilversmeden en tingieters. Het           
was een werkstuk dat door een ambachtsman in opleiding werd gemaakt om lid te              
kunnen worden van het gilde. Het gilde was een soort van belangenorganisatie voor             
een bepaald beroep. De meesterproef had als doel om alleen gekwalificeerde           
ambachtsmannen toe te laten tot het beroep. 

 
 

1. Inleiding 
 
Het profielwerkstuk is een onderdeel van het examen HAVO en VWO. Je zou het              
kunnen zien als de meesterproef van je gehele middelbare schoolcarrière. Het idee is             
dat je een werkstuk gaat maken waarin je de in de afgelopen jaren verworven kennis,               
inzicht en vaardigheden naar voren laat komen. Je kunt daarbij onder andere denken             
aan communicatieve vaardigheden, onderzoeksvaardigheden of informatie-      
verwerkingsvaardigheden. Het PWS is daarmee niet alleen een onderdeel van het           
examen, maar ook een belangrijke voorbereiding op HBO of WO. Daarnaast zijn er             
steeds meer opleidingen die vragen om het aanleveren van een portfolio om toegang             
te krijgen tot de opleiding. Het PWS kan hier een belangrijk onderdeel van zijn. 
 
Het PWS kan op verschillende manieren worden ingevuld. Je kunt daarbij           
bijvoorbeeld denken aan een theoretisch literatuuronderzoek of een statistisch         
onderzoek. Een praktisch onderzoek van natuurwetenschappelijke- of       
sociaalwetenschappelijke aard behoort ook tot de mogelijkheden. Ook zou je kunnen           
denken aan een technisch of creatief ontwerp. Het bepalen van de vorm van het              
PWS moet altijd gebeuren in overleg met de begeleidende docent. 
 
Een profielwerkstuk wordt vaak op school uitgevoerd. Dit hoeft echter niet! In overleg             
met de begeleider kan ook worden samengewerkt met een bedrijf of een instelling             
zoals bijvoorbeeld de gemeente Venlo. Je kunt dan vaak een profielwerkstuk doen            
wat boeiender en vaak heel relevant is. Daarnaast geeft het een unieke kijk in de               
beroepspraktijk.  
 
 
2. Werkwijze 
 
In principe werken twee leerlingen samen aan een PWS: je moet dus op zoek naar               
een geschikte partner. Denk hierbij niet alleen aan wie een gezellige partner is, maar              
denk vooral aan wie een goede aanvulling is op jouw talenten en andersom. 
 
Het vak of de vakken waarbinnen jullie het PWS gaan maken kunnen jullie kiezen uit               
de vakken die jullie volgen en een studielast hebben van minimaal 320 uur op de               
HAVO of minimaal 400 uur op het VWO (zie Eisen & Beoordeling). Het             
profielwerkstuk kan binnen meerdere vakken vallen, mits er een bepaalde overlap is.            
Het is zelfs een meerwaarde wanneer je PWS binnen twee vakken wordt uitgevoerd.             
Je moet voor de keuze van het vak of de vakken een eerste en een tweede keuze                 
opgeven. Er wordt geprobeerd om zo veel mogelijk mensen hierin tegemoet te            
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komen, maar in de praktijk is dit niet altijd haalbaar. Kies dus voor drie vakken waar                
jullie allebei wat mee hebben, want je moet aardig wat tijd investeren in het PWS. Het                
PWS bestaat uit een studielast van tachtig uur per eindexamenkandidaat.  
 
Wanneer je weet welk vak je krijgt toegewezen kun je starten met de eerste fase: het                
plan van aanpak. Deze fase vindt plaats in het voorexamenjaar. Je kiest samen met              
je partner een onderwerp voor het PWS. De onderwerpkeuze is belangrijk; het moet             
voldoende niveau en diepgang hebben. Dit moeten jullie te zijner tijd altijd met je              
begeleider(s) bespreken. Vervolgens ga je hoofd- en deelvragen opstellen, eventueel          
een onderzoeksopzet opstellen, literatuur verzamelen en een planning maken. Om          
dit te bereiken wordt een aantal workshops binnen en buiten school aangeboden.            
Een deel van deze workshops kan verplicht gesteld worden.  
Je kunt het aanbod vinden op de website bij het profielwerkstuk: pws.ogvo.nl. 
 
Wanneer de eerste fase is goedgekeurd door je begeleider, mag je aan het begin              
van het examenjaar starten met fase twee. Deze fase is geheel gericht op het              
schrijven van je verslag, verdeeld in een concept en een definitieve versie. In fase 2A               
werk je aan het concept. Dit wordt beoordeeld door je begeleider en van advies              
voorzien. Wanneer fase 2A is goedgekeurd, kun je starten met fase 2B: het             
definitieve werkstuk. Ook deze wordt weer beoordeeld door je begeleider. 
 
Het profielwerkstuk is je meesterproef en iets om trots op te zijn. Dit is iets wat je                 
mag delen met anderen. De derde fase bestaat dan ook uit het geven van een               
presentatie over je PWS (Fase 3A). Dit vindt plaats op een speciale avond waarop              
alle leerlingen hun PWS zullen presenteren. Na de presentaties maak je een            
reflectieverslag (Fase 3B) en volgt een eindgesprek met je begeleider(s). 
 
Op de website van het profielwerkstuk staan de handleidingen voor de diverse fases,             
die precies beschrijven welke wegen je moet bewandelen om tot een goed            
eindresultaat te komen. 
 
 
3. Begeleiding 
 
Je wordt als duo bij aanvang van het examenjaar aan een vakdocent(e) gekoppeld.             
Hij/zij heeft dan de rol van begeleider en beoordelaar. Dit is niet altijd de docent waar                
je les van krijgt. Hij/zij helpt je met het gehele proces, voert regelmatig gesprekken              
met je en geeft een beoordeling bij iedere fase. Wanneer je profielwerkstuk twee             
vakken omvat, kan een extra vakdocent worden ingeschakeld als tweede begeleider.           
Wanneer je profielwerkstuk (deels) binnen een bedrijf of instelling wordt uitgevoerd,           
krijg je een tweede begeleider vanuit het bedrijf of de instelling. Deze tweede             
begeleider heeft een ondersteunende rol. 
 
Tijdens het gehele proces moet je een logboek bijhouden. Dit heeft onder andere als              
doel dat je begeleider snel inzicht kan krijgen in het gevolgde werkproces. Daarnaast             
biedt het logboek de mogelijkheid voor jou om terug te blikken op de door jou               
gemaakte stappen. De opbouw en een voorbeeld van het logboek kun je vinden in de               
map documenten op de website van het profielwerkstuk.  
 
Je begeleider kan je vragen om jullie werk op een specifieke manier te delen              
(bijvoorbeeld google drive). Zo kan hij/zij je voortgang nauwlettend volgen.  
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http://pws.ogvo.nl/


 
Een belangrijk aandachtspunt bij de begeleiding is de rol van de leerling. We             
verwachten van leerlingen in de bovenbouw een actieve en zelfstandige houding. In            
principe is het daarom jouw taak om initiatief te nemen in het maken van afspraken               
met de begeleider. Dit wil niet zeggen dat steun en begeleiding van de docenten              
ontbreekt. Integendeel! De docent begeleidt, stimuleert en daagt uit! 
 
 
4. Tijdlijn 
 
De inlevermomenten van de verschillende fases en de datum van de presentaties            
staan op de website onder het kopje campussen. Noteer deze ook in je agenda. 
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