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Voorwoord  
 
 
 
Een van de verplichte onderdelen van je examendossier is het profielwerkstuk. Het PWS             
vormt een mooie afsluiting van je loopbaan binnen het voortgezet onderwijs, waarbij je kan              
laten zien wat je in de afgelopen jaren hebt geleerd.  
 
In dit boekje kun je alle informatie vinden die je nodig hebt voor een succesvolle afronding                
van je profielwerkstuk. Het vormt een praktische handleiding die je hierbij stap voor stap             
begeleidt. Het bevat niet alleen informatie, maar ook een stappenplan en een groot aantal              
tips. 
 
Je kunt deze informatie ook vinden op de website bij het profielwerkstuk: pws.ogvo.nl.  
 
 
Namens alle begeleiders wensen we jullie veel succes! 
 
 
De coördinatoren profielwerkstuk 
 
Stef van der Velden & Bas van Gestel - Blariacumcollege 
Roel Roberts & Marianne Rötjes  - College Den Hulster 
José Seuren & Maaike Ketelaars - Valuascollege 
 

3 

 

http://pws.ogvo.nl/


  

4 

 



 

Inhoudsopgave 
 

 
 
1. Inleiding   7 

 
1.1. Kader   7 
1.2. Werkwijze   7 
1.3. Begeleiding   8 
1.4. Tijdlijn   9 
 
 

2. Eisen en beoordeling 11 
 

2.1. Eisen 11 
2.2. Aandachtspunten 12 
2.3. Beoordeling 12 
2.4. Combinatiecijfer 13 
 
 

3. Fases van het profielwerkstuk 15 
 

3.1. Fase 1: Plan van aanpak 15 
3.2. Fase 2: Schrijven van het verslag 16 
3.3. Fase 3A: Presentatie 17 
3.4. Fase 3B: Reflectie 18 

 
Bijlagen 21 
 

 

5 

 



  

6 

 



1. Inleiding 

 
 
 
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. 

 
 

1.1. Kader 
 
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 sociaal-        
wetenschappelijke 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.  
 
 
1.2. 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. Het profielwerkstuk kan binnen meerdere             
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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 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). 
 
In hoofdstuk drie van deze handleiding staan de opdrachten voor de diverse fases,             
die precies beschrijven welke wegen je moet bewandelen om tot een goed            
eindresultaat te komen. 
 
 
1.3. 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             
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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 in bijlage 6.  
 
Het werkstuk wordt ingeleverd als Google document via Google classroom. Je           
begeleider kan daarnaast vragen om jullie werk op een specifieke manier te delen             
(bijvoorbeeld via Google drive). Zo kan hij/zij je voortgang nauwlettend volgen.  
 
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! 
 
 
1.4. 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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2. Eisen en beoordeling 

 
 
 
2.1. Eisen 
 
De eisen voor het profielwerkstuk zijn als volgt: 
 

- Studielast: 80 uur per persoon. 
- In tweetallen. 
- De leerlingen moet voldoen aan alle fases, anders kan er geen cijfer worden             

toegekend. 
- Er moet worden voldaan aan de inleverdata, anders kunnen er punten aftrek            

worden toegekend. 
- Het PWS moet worden opgesteld in eigen bewoordingen en op een juiste            

manier onderbouwd door bronnen (zie het document Het gebruik van          
bronnen). 

- Het werkstuk moet worden opgemaakt volgens het document Schrijven van          
een verslag. 

- Het verloop van het PWS moet worden vastgelegd in een logboek. 
- Inleveren van de diverse fases vindt plaats via een door de begeleider            

gekozen medium. 
- Er moet een keuze worden gemaakt uit vakken met een studielast van            

minimaal 320 uur (HAVO) of minimaal 400 uur (VWO). Dit betreft de            
onderstaande vakken. 
 
 

NE EN FA DU EC MO AK GS MW WI NA SK 

BI TE HA MU FI DA IN BS
M     

  
Figuur 1: Toegestane vakken voor PWS op het HAVO, indien aangeboden op campus. 
 
 

NE EN FA DU LA GR EC MO AK GS MW WI 

NA SK BI TE HA MU FI DA IN BS
M   

 
Figuur 2: Toegestane vakken voor PWS op het VWO, indien aangeboden op campus. 
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2.2. Aandachtspunten 
 
 

- Er kunnen vakken niet in aanmerking komen voor het PWS, wanneer er geen             
docenten voor begeleiding beschikbaar zijn. 

- Het is mogelijk dat niet voldaan kan worden aan de keuzes van de leerling              
betreffende het vak, wanneer er onvoldoende docenten voor begeleiding         
beschikbaar zijn. 

- De leerling is vrij in de keuze van partner, mits dit past binnen de keuze van                
de vakken en het schoolniveau. 

- De begeleider mag de leerling verplichten tot het maken van verslagen van de             
begeleidingsgesprekken. 

- De begeleider mag de leerling verplichten tot het wekelijks inleveren van het            
logboek. 

 
 
2.3. Beoordeling 
 
De beoordeling vindt plaats door de begeleidende docent en eventueel door een            
tweede docent wanneer er sprake is van een PWS bij twee verschillende vakken.             
Vraag je begeleider naar eventuele specifieke eisen die het gekozen vak stelt aan             
het profielwerkstuk. 
 
Er zijn een viertal beoordelingsmomenten: de beoordeling van fase 1, 2A, 2B en 3A.              
De beoordeling gaat via het beoordelingsformulier (zie bijlage 1). Wanneer er een            
zogenaamde “no go” wordt toegekend, moet je de betreffende fase op dat punt             
verbeteren voordat je verder mag naar de volgende fase.  
Deze formulieren zijn niet alleen te gebruiken bij de beoordeling, maar ook om te zien               
wat er per fase van je verwacht wordt.  
 
De verdeling van punten is als volgt: 
 

Fase 1 : 25 punten 
Fase 2A : 25 punten 
Fase 2B : 50 punten 
Fase 3A : 20 punten 

 
Het cijfer wordt berekend volgens de formule: aantal punten / 120 * 9 + 1.  
 
De eventuele begeleider van een bedrijf of instelling kan ook worden gevraagd om             
het geheel te beoordelen. De weging van dit cijfer (ten opzichte van het cijfer van de                
vakdocent) wordt van tevoren bepaald door de begeleider van school in overleg met             
de externe begeleider. 
 
De beoordelingen van fase 1, 2A en 2B worden gevolgd door een gesprek met de               
begeleider. De begeleider kan daarin zijn beoordeling toelichten en aandachtspunten          
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voor het verdere proces geven. Daarnaast geeft dit jou de mogelijkheid om vragen te              
stellen. Bij fase 3 geef je samen een presentatie. Na afloop van deze presentatie              
maak je individueel een reflectieverslag over het proces van het gehele PWS.            
Wanneer de docent de reflectieverslagen heeft bekeken, volgt een afsluitend gesprek           
waarin onder andere de presentatie en het eindoordeel besproken wordt.  
 
Let op: te laat inleveren van de verschillende fases resulteert in puntenaftrek. 
 
 
2.4. Combinatiecijfer 
 
Het profielwerkstuk telt mee als onderdeel van het combinatiecijfer op je eindlijst. Dit             
combinatiecijfer wordt op het HAVO bepaald door het gemiddelde van de cijfers voor             
maatschappijleer, CKV en het PWS. Op het VWO wordt het bepaald door het             
gemiddelde voor maatschappijleer en het PWS. Voor het berekenen van het           
combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit           
gehele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt dit gemiddelde weer afgerond op het           
nabij liggende gehele getal (5,5 wordt dus een 6 en 5,45 wordt een 5). 
 
Let op: alle cijfers van de onderdelen mogen niet lager zijn dan een vier, want dan                
ben je automatisch gezakt.  
 
  

13 

 



  

14 

 



3. Fases van het profielwerkstuk 

 
 
3.1. Fase 1: Plan van aanpak 

 
In deze fase kies je een onderwerp, baken je het onderwerp af en stel je hoofd- en                 
deelvragen op. Daarnaast maak je een plan van aanpak en verzamel je de             
benodigde informatie uit diverse bronnen. Deze fase is dus bepalend voor de rest             
van je PWS: besteed er aandacht aan! 
 
 
3.1.1. Keuze en afbakening van het onderwerp 

 
Een goede keuze van het onderwerp is zeer belangrijk. Je kiest een onderwerp waar              
je het gehele PWS mee aan het werk gaat. Zorg ervoor dat je daarom iets kiest wat                 
je echt interessant vindt. Daarnaast is het belangrijk om het onderwerp af te             
bakenen. Wanneer je het onderwerp te breed maakt, kun je er onmogelijk een goed              
PWS over maken. Voor het uitvoeren van beide onderdelen kun je gebruik maken             
van de informatie bij fase 1. 
Bespreek je gekozen onderwerp alvast een keer met je begeleider voordat je fase 1              
inlevert. 

 
3.1.2. Opstellen hoofd- en deelvragen 

 
Het opstellen van hoofd- en deelvragen is nodig om een goede lijn in je PWS te                
krijgen. Het is belangrijk dat je niet zomaar gaat schrijven, maar dat er een logische               
structuur in zit. Dit doe je onder andere door het opstellen van deze vragen. Bij deze                
vragen moet je in veel gevallen ook hypotheses formuleren. Hierbij kun je gebruik             
maken van de informatie bij fase 1 (zie bijlage 2, 3 en 4). 

 
 

3.1.3. Plan van aanpak  
 

In het plan van aanpak verwerk je de bovenstaande gemaakte stappen. Dit is het              
belangrijkste deel van fase 1. Het bestaat uit de hoofdvraag, deelvragen en            
hypotheses. Daarnaast komen werkwijze, tijdplan en de te gebruiken bronnen naar           
voren. Bij een natuurwetenschappelijk onderzoek moet ook de werkwijze voor het           
experiment in het plan van aanpak zitten. Houd het plan van aanpak kort en bondig.               
Dit hoeft niet groter te zijn dan twee à drie pagina’s (zie bijlage 5). 
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Besteed aandacht aan het kiezen van je bronnen. Hoe meer je tijdens fase 1 leest               
over het onderwerp, hoe beter je de hoofd- en deelvragen kan opstellen. Noteer altijd              
de volledige gegevens van websites, boeken, tijdschriften en artikelen. Hiermee          
voorkom je bij het definitief samenstellen van de bronnenlijst veel onnodig zoekwerk            
achteraf. Hoe je dit moet doen staat weergegeven in bijlage 7 waar het gebruik van               
bronnen wordt besproken. 

 
 

3.1.4. Logboek 
 

In de praktijk kan het gebeuren dat je afwijkt van de gemaakte planning. In het               
logboek moet dan worden weergegeven waarom afgeweken is van de gemaakte           
planning. Lever ook het logboek in bij fase 1. In bijlage 6 staat een voorbeeld van een                 
opzet voor het logboek. 

 

Maak één Google document van je plan van aanpak en je logboek en lever het in via                 
Google classroom. 

 
 

3.2.  Fase 2: Schrijven van het verslag 

 
In deze fase maak je het werkstuk. In de meeste gevallen zal dit in de vorm van een verslag                   
zijn. Je maakt dit werkstuk in twee stappen. De eerste stap bestaat uit het uitvoeren van je                 
onderzoek en het schrijven van het concept werkstuk (Fase 2A). Dit wordt vervolgens             
beoordeeld door je begeleider. Daarnaast voorziet de begeleider het werkstuk van           
verbeterpunten. Hoe meer aandacht je besteed aan dit concept, hoe beter de begeleider             
terugkoppeling kan geven op deze fase. De terugkoppeling van de begeleider kun je dan              
gebruiken bij de tweede stap, het maken van het definitieve werkstuk (Fase 2B).  
 
Het is belangrijk dat je binnen het groepje elkaars stukken bespreekt. Taakverdeling            
betekent niet dat de ene leerling hoofdstuk 1 en 2 doet en de ander hoofdstuk 3 en 4. Het                   
betekent wel dat je elkaars stukken leest, becommentarieert en verbetert. Je bent samen             
verantwoordelijk voor het gehele PWS. Mocht je het werkstuk alleen maken; zoek dan een              
medeleerling die jou kan ondersteunen en andersom. 
 
Bij het maken van je werkstuk zal je veelvuldig gebruik maken van bronnen. Noteer altijd               
meteen de volledige gegevens van websites, boeken, tijdschriften en artikelen. Hiermee           
voorkom je, bij het definitief samenstellen van de bronnenlijst, veel onnodig zoekwerk            
achteraf. Zorg er ook voor dat je in de tekst van het verslag aangeeft waar de informatie van                  
afkomstig is. Hoe je dit moet doen staat weergegeven in bijlage 7. 
Bij het maken van een verslag is het belangrijk om te denken aan een bepaalde opzet en                 
lay-out. Hoe je dit moet aanpakken staat in bijlage 8. 
 
Voor zowel fase 2A als 2B geldt: Voeg het logboek toe als bijlage aan je verslag. Maak hier                  

één Google document van en lever het in via Google classroom. 
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3.3. Fase 3A: Presentatie  

 
Een belangrijke vaardigheid die je nodig hebt voor vervolgstudies en in je latere beroep is               
het geven van presentaties. Daarom hoort bij je PWS als meesterproef van je opleiding ook               
het presenteren van je werkstuk. Daarnaast is je profielwerkstuk de moeite waard om te              
delen met anderen. Je geeft (samen met je partner) een presentatie over je PWS op een                
speciaal daarvoor ingericht moment. De presentatie wordt gegeven in een lokaal met een             
computer en beamer of smartboard. 

 
 

3.3.1. Eisen & Beoordeling 

 
De presentatie beschrijft de rode draad van je PWS. Hierbij kun je gebruik maken van               
ondersteunende media zoals een poster, Prezi, of Powerpointpresentatie. De presentatie          
moet worden gegeven door beide partners. De presentatie mag maximaal vijftien minuten            
duren. Daarna is er vijf minuten ingericht voor het stellen van vragen. Je wordt beoordeeld               
door je begeleidende docent volgens het beoordelingsformulier wat je terug kan vinden in             
bijlage 1. 

 
 

3.3.2. Aandachtspunten bij presenteren 

 
Opbouw van de presentatie: 

- Er is een goede indeling in inleiding, kern en slot. 
- Er is een pakkende inleiding.  
- Er is een logische opbouw van de kern.  
- Er is een goed slot.  
- De spreker gaat voldoende in op gestelde vragen.  
- De toehoorders krijgen een duidelijk beeld van het onderwerp.  

Taalgebruik: 
- De spreker spreekt duidelijk.  
- De spreker spreekt voldoende luid.  
- De spreker spreekt in een goed tempo.  
- De spreker spreekt in hele zinnen.  
- De spreker drukt zich helder uit.  
- De spreker heeft zijn taalgebruik afgestemd op het publiek.  

Houding: 
- De spreker maakt oogcontact met toehoorders.  
- De spreker leest niet voor.  
- De spreker straalt enthousiasme uit.  
- De spreker maakt zinvol gebruik van hulpmiddelen. 
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3.3.3. Aandachtspunten bij het gebruik van media 

 
Een PowerPointpresentatie of een Prezi bestaat uit een aantal dia’s met informatie en een              
mondelinge toelichting.  

- Eerste dia: binnenkomer (een aandachttrekker om de presentatie mee te 
beginnen). 

- Volgende dia(‘s): onderwerp, namen, klas(sen), vak(ken) en opbouw van de 
presentatie.  

- Gebruik per dia weinig tekst: titel en trefwoorden in duidelijke, grote letters. Zorg 
voor duidelijke, begrijpelijke teksten. Voorkom voorlezen! 

- Gebruik per dia één of twee afbeeldingen. Gebruik een beperkt aantal duidelijke, 
begrijpelijke schema’s of afbeeldingen (foto's, tekeningen, schema’s, tabellen 
enz.).  

- Logische volgorde van de onderdelen (lees- en kijkvolgorde).  
- Uitnodigend uiterlijk.  
- Verzorgd uiterlijk.  
- Goede taalverzorging: let op zinsbouw, spelling en interpunctie.  
- Test van tevoren de presentatie op leesbaarheid, lay-out, links, enzovoort. 
 

 

3.4. Fase 3B: Reflectieverslag 

 
Uiterlijk twee weken na afloop van de presentatie lever je, individueel, een reflectieverslag             
in bij je begeleider. Hierin blik je terug op het verloop van het profielwerkstuk en op je eigen                  
competenties. Het doel hiervan is dat je reflecteert op wat je geleerd hebt en wat je                
eventueel nog mag verbeteren. Let op! Dit is geen beoordeling, dus wees vooral eerlijk naar               
jezelf. Daar leer je namelijk het meeste van.  
 
Schrijf een verslag waarin je in ieder geval de volgende punten verwerkt: 
 
A. Het verloop van het profielwerkstuk 

 

- Wat ging er goed? 
- Wat vond je moeilijk? 
- Hoe verliep de samenwerking? 
- Hoe was de begeleiding? 
- Ben je zelfstandig genoeg om zo’n grote opdracht uit te voeren? 
- Wat heb je geleerd? 
- Zou je achteraf voor hetzelfde onderwerp, vak en partner hebben gekozen? 

 
B. Reflectie op persoonlijke competenties 

 

Maak bij ieder onderdeel je keuzes duidelijk met voorbeelden uit het profielwerkstuk en             
geef verbeterpunten aan. 

- Zelfstandigheid 
- In welke mate heb je, samen met je partner, het profielwerkstuk zelfstandig            

uitgevoerd?  
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- Ben je in staat om een goede planning te maken?  
- Houd jij je aan afspraken?  
- Kreeg je alles af wat je gepland had?  

- Informatievaardigheden 
- In welke mate ben je in staat geweest om doelgericht informatie te zoeken,             

beoordelen, selecteren en verwerken?  
- Ben je in staat informatie op een juiste manier weer te geven en te              

presenteren aan anderen? 
- Communiceren 

- Op welke manier heb je contact gehouden met je partner, begeleider en            
andere betrokkenen? Omschrijf je rol hierin met behulp van de volgende           
begrippen: kunnen organiseren, initiatief nemen, luisteren, afspraken maken,        
mensen helpen, overleggen. 

 
C. Studie en beroep 

 

- Aan welke persoonlijke eigenschappen wil je in de toekomst werken en           
verbeteren? 

- Heeft het PWS je beeld op je loopbaan veranderd?  
- Heb je beter in beeld waarom je een bepaalde studie of een bepaald beroep wil               

gaan kiezen?  
- Heb je de kwaliteiten die passen bij de loopbaan die je in gedachten hebt?  
- Heb je contacten opgebouwd in binnen de studie/beroepsgroep van jouw          

loopbaankeuze? 
 
Maak hier, individueel, één Google document van en lever het in via Google classroom. 

 
  

19 

 



  

20 

 



Bijlagen 
 
 
 
Bijlage 1: Beoordelingsmodel 23 
Bijlage 2: Keuze van het onderwerp 33 
Bijlage 3: Afbakening van het onderwerp 35 
Bijlage 4: Opstellen van hoofd- en deelvragen 37 
Bijlage 5: Plan van aanpak 41 
Bijlage 6: Logboek 43 
Bijlage 7: Het gebruik van bronnen 45 
Bijlage 8: Schrijven van een verslag 49  

21 

 



  

22 

 



Bijlage 1: 

Beoordelingsformulier 
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Bijlage 2: 

Keuze van een onderwerp 
 
 
 

Het onderwerp moet bij het gekozen profielvak passen. Als er raakvlakken zitten met             
andere profielvakken maakt dat het onderwerp sterker. Als je nog geen onderwerp            
weet kunnen de volgende opdrachten je helpen om er een te vinden.  
 
 
 
Brainstorm (5 minuten) 
 
 

- Schrijf (individueel) zo veel mogelijk verschillende onderwerpen die je leuk 
lijken op in het lege vak hieronder. 

- Geef met kleuren aan welke verschillende onderwerpen bij elkaar horen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overleg (10 minuten) 
 
 

- Vergelijk jouw onderwerpen met de onderwerpen van je partner. 
- Selecteer de drie meest geschikte onderwerpen en rangschik ze hieronder 

van  één tot drie. 
 
 
1. 
 
2. 
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3. 
 
 
 
 
Motivatie (10 minuten) 
 
 

- Noteer in het vak hieronder een aantal punten waarom je dit onderwerp (de 
favoriet uit ronde twee) zo interessant vindt.  

- Vergelijk je notities met de notities van je partner en kijk of jullie dezelfde 
interesses hebben. 

- Zo niet, kies dan het tweede onderwerp uit ronde twee en doorloop ronde 
drie nog een keer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keuze van vak en onderwerp (5 minuten) 
 
 

- Noteer in het eerste blok hieronder het gekozen onderwerp. 
- Noteer in het tweede blok hieronder de vakken die er het beste bij passen. 
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Bijlage 3: 

Afbakening van het onderwerp 
 
 
Om het onderwerp goed af te bakenen, zou je de onderstaande opdracht kunnen 
gebruiken.  
 
 
 
 
Woordweb (10 minuten) 
 
 

- Zet het gekozen onderwerp uit opdracht 1 in het rondje in het midden. 
- Noteer (individueel) zo veel mogelijk zaken die te maken hebben met het 

onderwerp en zet deze om het rondje heen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Wissel nu van blaadje met een persoon uit een ander groepje. 
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- Deze persoon (individueel) vult het woordweb verder aan. 
- Geef daarna het blaadje terug. 

 
 
 
 
Verkleinen van het onderwerp (10 minuten) 
 
 

- Kies vijf begrippen uit het woordweb die te maken hebben met datgene wat 
jullie willen onderzoeken/ wat jullie het meest interessant vinden.  

- Schrijf deze in het vak hieronder. 
 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

 
 

- Welke personen/groepen zijn bij jullie onderwerp van belang? 
 

 
 
 

 
 

- Wanneer speelt het / wanneer doet het onderwerp zich voor? 
 

 
 
 

 
 

- Waar speelt dit onderwerp zich af? 
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- Noteer hieronder nu met behulp van de bovenstaande kernbegrippen jullie 
onderwerp. 

 
 
 

 
Bijlage 4: 

Hoofd- en deelvragen opstellen 
 
 
Een scherp geformuleerde en goed afgebakende onderzoeksvraag is een         
noodzakelijke voorwaarde om het profielwerkstuk tot een goed einde te brengen. Het            
motto luidt: inperken en afbakenen. 
 
A. Hoofdvraag opstellen 
 
Hoe specifieker je het probleem kunt formuleren hoe sneller en gemakkelijker je            
doelgericht aan het werk kunt gaan.  
 
VOORBEELD 
 
Met de vraag “Hoe is het gesteld met de gezondheidszorg in Afrika?” geeft je              

ontzettend veel ruimte, zodat je niet weet waar je moet beginnen.  
Veel specifieker kun je bijvoorbeeld de vraag stellen: “Wat is het effect van het              

Aidspreventieprogramma in en rond Johannesburg op de toename van         
AIDSpatiënten in de afgelopen drie jaar?”. Met de laatste vraag heb je gelijk al              
veel aanknopingspunten om de juiste deelvragen te kunnen stellen. 

 

Je onderwerp is dus niet breed en vaag maar heel goed afgebakend en zeer              
specifiek en bovendien heb je er persoonlijk interesse in. In de inleiding van het PWS               
kun je verantwoorden of toelichten waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt bij het             
afbakenen van je onderwerp. 
 
Er zijn verschillende soorten onderzoeksvragen: 
− beschrijvende of beeldvormende: op basis van onderzoek beschrijf je een situatie           

of een persoon (LET OP: slechts toegestaan indien er verbanden boven tafel            
komen die niet voor de hand liggend of eerder onderzocht zijn). Bij dit soort              
onderzoeksvragen moet je van tevoren goed weten of er voldoende goede,           
vernieuwende informatie beschikbaar is. 

− vergelijkende: je probeert overeenkomsten en/of verschillen boven tafel te krijgen.          
Met deze vergelijking moet een duidelijk doel gediend zijn. 

− verklarende: je zoekt antwoord op de vraag: 'Hoe komt het dat ...'. 
− voorspellende: je onderzoekt hoe iets in de toekomst zal zijn. 
− probleemoplossende of regelgevende: je probeert op basis van onderzoek een          

probleem op te lossen, althans hier een bijdrage aan te leveren. 
 

VOORBEELD 
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Beschrijvend / beeldvormend: “Hoe kan het AIDSpreventieprogramma rond        
Johannesburg verbeterd worden op basis van de informatie uit het pas           
verschenen rapport van het AIDSfonds?” 
Vergelijkend: “Wat is het verschil in effectiviteit tussen de         
AIDSpreventieprogramma’s in Johannesburg en in Moskou?” 
Verklarend: “Hoe is het te verklaren dat de effectiviteit van het           
AIDSpreventieprogramma in Moskou twee keer zo hoog is als dat in           
Johannesburg?” 
Voorspellend: “In hoeverre is het op basis van de resultaten van het            
AIDSpreventieprogramma in Moskou en in Johannesburg te verwachten dat het          
invoeren van een dergelijk programma in Rio de Janeiro een soortgelijk effect            
teweeg zal brengen?” 
Probleemoplossend / regelgevend: “Wat zijn, naast het bestaande        
AIDSpreventieprogramma, mogelijke bijdragen tot oplossing van de       
AIDSproblematiek in Johannesburg?”  

 
B. Deelvragen opstellen 
 
Vaak is een onderzoeksvraag opgedeeld in een aantal deelvragen, waarmee je het            
onderzoek verdeelt in kleinere stappen. De zin van het stellen van deelvragen en het              
beantwoorden hiervan is dat je voor jezelf een duidelijke lijn aan kunt geven hoe je               
het onderzoek gaat uitvoeren en wat je aan informatie moet verzamelen om            
uiteindelijk de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Je maakt het daardoor voor           
jezelf makkelijk om de structuur in het PWS aan te brengen en doelgericht te werk te                
kunnen gaan. Zo kunnen de afzonderlijke deelvragen en de beantwoording hiervan           
de hoofdstukken zijn in je PWS. Kortom, je krijgt daarmee beter zicht op de              
haalbaarheid en je vergroot de kans dat je alle kanten van de onderzoeksvraag             
belicht. Uiteindelijk vergroot het ook het gemak waarmee de lezer jouw PWS kan             
volgen en begrijpen. 
 
VOORBEELD  
 
Deelvraag 1. Wat was het kernprobleem met AIDS in en rond Johannesburg            

waardoor een AIDS preventieprogramma noodzakelijk was? 
Deelvraag 2. Wat is de kern van het AIDS preventieprogramma 
Deelvraag 3. etc. 
 
Met de onderzoeksvraag en deelvragen maak je duidelijk wat je wel en vooral ook              
wat je niet aan de orde stelt. Wanneer je goed hebt nagedacht over de              
onderzoeksvraag, word je minder snel verleid zijpaden te gaan bewandelen.          
Daarnaast kun je uit beschikbare informatie het bruikbare beter selecteren.          
Bovendien kun je met een duidelijke onderzoeksvraag beter conclusies formuleren. 
 
In een onderzoeksvraag en de deelvragen wordt gevraagd naar het wie, wat, waar,             
welke, wanneer, hoe en waarom. 
 
Hieronder volgt een aantal vragen die je kunt stellen: 
 
Wat is de gangbare definitie? 
Welke kenmerken heeft het? 
Waaruit bestaat het? 

Waarop lijkt het? 
Waaraan is het tegengesteld? 
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Welke soorten of onderdelen zijn er      
te onderscheiden? 
Waartoe behoort het? 
Waar is het een onderdeel van? 
Hoe gebeurt het? 
Welke voorwaarden of 
omstandigheden maken het 
mogelijk? 
Welke maatregelen vereist het? 
Welke gevolgen heeft het? 
Welke methode wordt ervoor    
gebruikt? 
Welk doel dient het? 

Wanneer is het begonnen of     
geëindigd? 
Waar komt het vandaan? 
Waar gaat het naartoe? 
Hoe ontstaat het of hoe is het 
ontstaan? 
Welke waarde heeft het? 
Wat zijn de voordelen? 
Wat zijn de nadelen? 
Welke argumenten voor of tegen     
zijn aan te voeren? 
Hoe ontwikkelt het zich? 
Wie of wat doet het? 
Wie of wat is erbij betrokken? 
 

 
C. Hypothese opstellen 
 

Bij een onderzoeksvraag hoort een hypothese. De hypothese geeft aan welke 
resultaten je verwacht en waarom (een verklaring) je dat resultaat verwacht. Het 
onderzoek dat je gaat uitvoeren is dan helemaal gericht op het toetsen van de 
hypothese: is het waar wat ik verwachtte en klopt de verklaring die ik heb bedacht? 
Je kunt je onderzoek juist ook richten op het weerleggen van je hypothese. Je 
probeert dan juist te laten zien dat niemand kan zeggen dat je hypothese niet waar 
zou zijn. 
 
VOORBEELD 
 
In het geval van het onderzoek naar het AIDS preventieprogramma zou je hypothese             

kunnen zijn: “Gezien de gedegen voorbereiding, het ruime budget en de           
personele inzet is te verwachten dat het AIDS preventieprogramma de          
afgelopen drie jaar rond Johannesburg een positief effect gehad heeft op het            
aantal nieuwe gevallen van de ziekte en dat de kennis die de mensen hebben              
van de ziekte is toegenomen waardoor vooroordelen zijn verminderd.” 

 
Al lezende of tijdens het maken van een ontwerp of het opstellen van een              
proefopstelling kun je tot de ontdekking komen dat je de onderzoeksvraag moet            
aanpassen. Dat moet je dan zeker doen! Doe dat wel altijd in overleg met je               
begeleider. 
 

 

 
 
  

39 

 



  

40 

 



Bijlage 5: 

Plan van aanpak 
 
  
 
Leerlingen Begeleider(s) 

  

  

 
Onderwerp  

 

Onderzoeksplan 
 
 

Hoofdvraag / 
probleemstelling / 
onderzoeksvraag 

 

Deelvragen -  

- 

- 

 

Hypothesen / 
Verwachtingen 

 

Werkwijze / 
Methode 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksopzet* *in het geval van natuurwetenschappelijk onderzoek 
 
 
 
 
 
 

Informatiebronnen  
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Hulpmiddelen  
 
 
 
 
 

Presentatievorm 
verslag 

 

Presentatievorm 
presentatieavond  

 

Taakverdeling  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdplan 

Activiteit Hoe 
lang? 

 

Wanneer? 

(maand, weeknummer, 
dagdeel) 

Wie? 

    

    

    

    

    

 
Bronnenlijst - 

- 

- 

- 
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Bijlage 6:  
Logboek 

 
 
 
Datum 

 
Tijdsduur 

 
Plaats 

 
Wie 

 
Verrichte werkzaamheden en resultaat 
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Bijlage 7: 
Het gebruik van bronnen 

 
 
Het is van belang om bronnen te gebruiken die betrouwbaar zijn. Bij            
wetenschappelijke rapporten, verslagen of artikelen worden altijd       
literatuur-verwijzingen of referenties in de tekst gegeven. Op deze manier kan de            
lezer meer informatie vinden over de argumenten van de schrijver. Deze referenties            
verwijzen naar een literatuurlijst aan het einde van het verslag. 
 
 
1. Betrouwbaarheid bepalen 
 
Het is lastig om de betrouwbaarheid van informatie in te schatten. Je moet een              
onderscheid kunnen maken tussen feiten en meningen. Daarnaast moet je de           
relevantie van de informatie kunnen beoordelen: is de informatie bruikbaar voor mijn            
onderzoek? 
Ga niet af op de eerste de beste google-hit, maar bepaal de betrouwbaarheid: wat is               
het instituut van herkomst, wie is de auteur, jaar van publicatie. Beperk je niet tot               
alleen Nederlandse websites, want de meeste wetenschappelijke instituten zitten         
elders op de wereld. Voor de wetenschappelijke artikelen: scholar.google.com. 
 
Maak vooral gebruik van veel verschillende bronnen en beperk je niet alleen tot             
internet. 
 
 
2. Referenties in de tekst 
 
Als je teksten gebruikt, moet je daarvan de bron vermelden: de referentie. Je geeft              
dan de achternaam van de schrijver en het jaartal van de bron. Bijvoorbeeld door:  

 
Volgens Kaufman (1991) gaat dit niet op in deze situatie… 
Dit gaat niet op in deze situatie (Kaufman 1991), want… 

 
Bij een internetbron wordt in de tekst alleen de auteur en het jaartal genoemd, nooit               
de URL. Bij het ontbreken van een auteur wordt de organisatie genoemd en als deze               
er ook niet is de titel van de webpagina. Bij het ontbreken van een jaartal wordt z.d.                 
(= zonder datum) genoteerd. In de tekst wordt alleen het jaartal genoemd, de             
complete datum (als deze bekend is) in de bronnenlijst. Wanneer de schrijver niet             
bekend is: 
 

Dit gaat niet op in deze situatie (www.voedingscentrum.nl 2015)…. 
Volgens Voedingscentrum (2015) gaat dit niet op in deze situatie… 
 

Deze referenties verwijzen (of refereren) naar je literatuurlijst.  
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3. Literatuurlijst 
 
3.1. Ordenen 
 
De bronnen worden ingedeeld op basis van de alfabetische volgorde van de            
auteurs van de diverse bronnen.  
 
Bij bronnen zonder auteur wordt de naam van de organisatie of website gebruikt om              
te alfabetiseren. Wanneer ook een naam van een organisatie of website ontbreekt,            
wordt de titel gebruikt om te alfabetiseren. 
 
Als bronnen dezelfde eerste auteur hebben, dan gaan bronnen met één auteur            
vooraf aan referenties met meerdere auteurs: 
 
Kaufman, J.R. (1981). 
Kaufman, J.R. & D.F. Cochran (1979). 
 
Bronnen met dezelfde eerste auteur en verschillende tweede of derde auteurs           
worden geordend op de naam van de tweede of volgende auteurs: 
 

Kaufman, J.R., Jones, K. & Cochran, D.F. (1982). 
Kaufman, J.R., & Wong, D.F. (1981). 

 
Bronnen met exact dezelfde auteur(s) worden op jaar van publicatie (van oud naar             
recent) geordend.  
 

Kaufman, J.R. & Jones, K. (1992). 
Kaufman, J.R. & Jones, K. (1994). 

 
Bronnen met dezelfde auteur(s) en hetzelfde publicatiejaar worden alfabetisch op titel           
gezet (lidwoorden niet meegeteld). Er worden kleine letters (a, b, c, etc.) achter het              
publicatiejaar gezet: 
 

Kaufman, J.R. (1997a). Controle van… 
Kaufman, J.R. (1997b). Arbeidsintensieve …. 

 
Voorvoegsels van namen plaats je achter de initialen: 
 

Vries, G.H. de (1999). 
 
 
3.2.Weergave van de diverse bronnen 
 
Boek 
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Achternaam auteur, Voorletter(s) (Jaar van uitgave). Titel: Eventuele ondertitel.         
Plaats uitgever: Uitgever. 
 
Bossenbroek, M. van (2001). De meelstreep: Terugkeer en opvang na de Tweede            

Wereldoorlog. Amsterdam: Bert Bakker. 
 
Krant of Tijdschrift 
 
Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiedatum). Titel van het artikel: Eventuele         
ondertitel. Naam van het tijdschrift of de krant, evt. nummer, paginanummer(s). 
  
Haan, F. (2014, 20 juni). Zonder alcohol geen eindexamenfeesten. De Volkskrant, p.            

27. 
Helsloot, I. (2015). Wat is veiligheid en gezondheid ons waard?. Biowetenschappen           

en maatschappij, 2, p. 11-13. 
 
Databank 
 
Achternaam auteur, Voorletter(s). Titel van het document of de website [naam           
databank]. (Publicatiedatum of update). Geraadpleegd op dag maand jaar, van adres           
website.  
 
Gier, Vivian de. Harem [Uittrekselbank]. (z.d.). Geraadpleegd van        

http://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/uittrekselbank/abonnee/detail?tek_id=49421
7 

 
Internetartikel 
 
Achternaam auteur, Voorletter(s) (Publicatiedatum of update Jaar, dag maand). Titel          
van het document of de website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van adres             
website.  
 
Meinders, K. (2015, 22 mei). Sportkantines controleren alcoholverbod jongeren         

slecht. Geraadpleegd op 15 juni 2015, van       
http://www.bnr.nl/nieuws/456759-1505/sportkantines-controleren-alcoholverbo
d-jongeren-slecht  

 
Wikipedia wordt niet gezien als een geverifieerde bron en mag dus niet als bron              
gebruikt worden. De bronnen waar in Wikipedia (onderaan de pagina) naar verwezen            
wordt, mogen wel gebruikt worden.  
 
 
Audiovisuele Materialen 
 
Achternaam auteur, voorletter(s) (Functie) (jaar van uitgave of datum uitzending).          
Titel. [Materiaalsoort]. Plaats: Uitgever. Bij online videobestanden Geraadpleegd op         
dag maand jaar, adres website. 
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Jinek, E. (Presentator). (2015, 18 februari). Chaos bij aanpak pesten door scholen. In             
Jinek [TV-uitzending]. Hilversum: KRO-NCRV. Geraadpleegd op 1 maart        
2015, van  
http://www.npogezond.nl/tv-uitzending/g24_2653/Chaos-bij-aanpak-pesten-do
or-scholen . 

 
 
 
 
 
 
Facebook 
 
Achternaam auteur, voorletter(s). (Publicatiedatum). 
Titel van het artikel. [Facebook update]. Geraadpleegd op dag maand jaar, adres            
website. 
 
Hemkes, S. (2015, 10 maart). Dik is een gevoel op Facebook. Al een tijdje kan je bij                 

een bericht op Facebook met een smiley aangeven hoe je je voelt. Ikzelf             
gebruik dit eigenlijk nooit, maar ik zie het wel vaak langskomen. Een groep             
van activisten heeft kort geleden bezwaar [Facebook]. Geraadpleegd op 1 mei           
2015, van  
http://www.proud2bme.nl/Artikelen_over_gezondheid/Dik_is_een_gevoel_op_
Facebook . 

 
Twitter bericht 
 
Achternaam auteur, Voorletter(s) [Twitternaam]. (Publicatiedatum of update). 
Tweettekst. [Tweet]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van adres website.  
 
Mijland, E. [@ernomijland]. (2015, 22 mei). “Toetsen leidt niet tot beter rekenen, goed             

rekenonderwijs doet dat wel.” Artikel over #rekentoets op #Blendle         
goo.gl/y70TCU €. [Tweet]. Geraadpleegd op 23 mei 2015, van         
https://twitter.com/ernomijland/status/610418540705878016  

 
Interview 
 
Een zelf gehouden interview of enquête via een persoonlijk gesprek, e-mail, chat,            
telefoon, etc. wordt niet opgenomen in een bronvermelding omdat de lezer geen            
mogelijkheid heeft het interview terug te lezen of te horen. In een bijlage kan een lijst                
met namen en data van interviews worden opgenomen waarnaar in de tekst op de              
volgende manier wordt verwezen: 
 
... volgens de heer H. Janssen (persoonlijke mededeling, 18 juni 2015) is dit niet het               

geval… 
… maar dit is niet het geval (H. Peters, persoonlijke mededeling, 18 juni 2015) en               

zal… 
… de heer H. Smits (persoonlijke mededeling, 18 juni 2015) mailde dat “dit niet het               

geval is” en …  
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Bijlage 8: 

Schrijven van een verslag 
 
 
Bij het uitvoeren van het PWS hoort ook het maken van een verslag. Hieronder wordt               
beschreven aan welke eisen een wetenschappelijk verslag moet voldoen. In overleg           
met de begeleider kan hiervan afgeweken worden. 
 
 
A. Indeling van het verslag 
 
Titelpagina buitenkant 
 

- Titel 
- Ondertitel (eventueel) 
- Afbeelding  
- Auteur(s) 
- School  
- Instituut of bedrijf (eventueel) 

 
Colofon 
 

- Titel 
- Ondertitel 
- Auteur(s) 
- Begeleiders 
- School 
- Instelling (eventueel) 
- Klas 
- Vak 
- Jaar 

 
Voorwoord 
 

- Waarom maak je dit verslag? 
- Waarom dit onderwerp? 
- Dankwoord 

 
Inhoudsopgave 
 

- Voorwoord, hoofdstukken (genummerd), paragrafen (genummerd), literatuur 
en bijlagen. 

- Paginanummers. 
 
Samenvatting (maximaal 500 woorden) 
 
1. Inleiding 
 

Een inleiding is in te delen in drie paragrafen. Je kunt het hoofdstuk beginnen 
met een korte beschrijving van datgene wat in iedere paragraaf verteld wordt. 
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1.1.Verlegenheidssituatie 
Hierin geef je de achtergrondinformatie over het onderwerp en informatie die nodig is 

voor het begrijpen van 1.2. Daarnaast werk je met behulp van de 
achtergrondinformatie toe naar de reden waarom dit onderzoek gedaan moet 
worden. 

 
1.2.Onderzoeksvragen en hypothese 

Hierin bespreek je de onderzoeksvraag, de hypothese(s) en de deelvragen. 
Daarnaast kun je in deze paragraaf een hele korte samenvatting geven van 
de aanpak van je onderzoek. 

 
1.3.Leeswijzer 

Hierin beschrijf je in een paar regels hoe ieder hoofdstuk eruitziet. 
 
2. Hoofdstuk(ken) over het literatuuronderzoek 
 
In dit hoofdstuk bespreek je de resultaten van je literatuuronderzoek. Denk aan de 

verwijzingen naar de literatuur (zie bijlage 7). 
 
3. Werkwijze (in het geval van natuurwetenschappelijk onderzoek) 
 

3.1.Materiaal  
 

3.2.Methode 
 
4. Resultaten 
 

- Belangrijkste resultaten in de tekst en alle resultaten in tabellen en grafieken; 
- Denk aan nummering en bijschriften bij figuren. 

 
5. Discussie  
 

5.1.Discussie van resultaten. 
Bespreek hier wat eruit komt, wat opvalt, probeer resultaten te verklaren en geef aan 

welke conclusies er getrokken kunnen worden. 
 

5.2.Discussie van fouten, onnauwkeurigheden en aannames. 
Hierin bespreek je de betrouwbaarheid van je onderzoek. Dit bevat namelijk altijd 

zaken die de betrouwbaarheid beïnvloeden. De kunst is om dit zo goed 
mogelijk te beschrijven zodat andere onderzoekers je onderzoek op waarde 
kunnen schatten. 

 
6. Conclusies 
 

- Herhaal onderzoeksvragen en hypothesen. 
- Geef een kort overzicht van het geheel met de conclusies. 

 
 
Literatuur & websites 
 

Let op de juiste notatie (zie bijlage 7) 
 

Bijlagen 
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Je kunt hierbij denken aan extra tabellen en grafieken, foto’s en het logboek. 
Nummer de bijlagen. 

 
 
 
B. Lay-out 
 
Je dient voor de lay-out van je werkstuk de onderstaande punten in acht te nemen: 
 
Lettertype : Arial 
Punt : 12 
Regelafstand : 1 
Paginamarges : 2,5 
 
Kop 1 : Arial, punt 16, vet, genummerd. 
Kop 2 : Arial, punt 12, vet, genummerd. 
Kop 3 : Arial, punt 12, normaal, genummerd. 
Bijschrift : Arial, punt 12, cursief, genummerd. 
 
Aandachtspunten: 
- Hoofdstuk beginnen op nieuwe pagina; 
- Alinea’s en kopjes scheiden door witregels; 
- Elk figuur voorzien van een genummerd bijschrift. 
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