
Eisen en beoordeling 
 
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. 
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Figuur 1: Toegestane vakken voor PWS op het HAVO, indien aangeboden op campus. 
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Figuur 2: Toegestane vakken voor PWS op het VWO, indien aangeboden op campus. 

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

 
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 pws.ogvo.nl). 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 wordt ook 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          
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. Het             
formulier wat je hierbij kan gebruiken staat op de website van het profielwerkstuk.             
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 punten aftrek. 
 
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           
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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.  
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