
PWS - Fase 1 - Plan van aanpak Behaald 0 van de 25 punten

Beoordeling Te behalen Behaald

1. Past het onderwerp/ontwerp bij het vak/de vakken? 1
Denk aan:
̵ Herkenbaarheid van het vak of de vakken.
̵ Past het onderwerp in het profiel?

2. Heeft het onderwerp en de daarbij behorende onderzoeksvraag een vakinhoudelijk niveau dat 
past bij het schooltype HAVO of VWO?

3

Denk aan:
̵ De duidelijkheid en de diepgang van de onderzoeksvraag.
̵ Originaliteit.

3. Heeft de leerling de onderzoeksvraag opgesplitst in relevante deelvragen? 3
Denk aan:
̵ Vakinhoudelijk niveau.
̵ Concrete onderzoeksvragen.
̵ Uitvoerbaarheid en haalbaarheid.
̵ Geven de deelvragen antwoord op de hoofdvraag?
̵ Is het onderwerp voldoende afgebakend?
̵ Wordt de juiste terminologie gebruikt?

4. Heeft de leerling bij de voorlopige onderzoeksvraag en deelvragen hypothesen opgesteld 
en/of verwachte uitkomsten of resultaten geformuleerd?

3

Denk aan:
̵ Stemt het overeen met de theorie?
̵ Passen de hypotheses bij de onderzoeksvraag?
̵ Hebben de hypotheses voldoende diepgang?

5. Heeft de leerling een duidelijk en realistisch plan van aanpak gemaakt? 3
Denk aan:
̵ De noodzakelijke (deel-)activiteiten zijn benoemd.
̵ Er is een logische volgorde van activiteiten.
̵ De planning is realistisch in tijd.
̵ De planning is duidelijk en uitvoerbaar.
̵ Er is een juiste taakverdeling.

6. Geeft de opzet van het onderzoek antwoord op de (voorlopige) onderzoeksvraag en 
deelvragen?

3

Denk aan:
̵ De gekozen onderzoeksmethode.
̵ De voorgestelde proefopstelling.
̵ Veiligheid, milieu en ethiek.
̵ Noodzakelijke deelactiviteiten benoemd.

7. Heeft de leerling een goed overzicht van geschikte informatiebronnen? 3
Denk aan:
̵ De volledigheid van de informatiebron.
̵ De betrouwbaarheid en actualiteit van de informatiebron.
̵ De variatie aan informatiebronnen.
̵ De juiste weergave van informatiebronnen.



8. Heeft de leerling een correct en informatief logboek bijgehouden en netjes gepresenteerd? 3

9. Heeft de leerling zelfstandig gewerkt? 3
Denk aan:
̵ Afspraken nakomen.
̵ Initiatief nemen.
̵ Samenwerking met partner.
̵ Naar voren brengen van ideeën.

Totaal 25 0

Puntenaftrek wegens niet nakomen van afspraken of te laat inleveren van fase 1 (max. 5 punten). 0

Opmerkingen



PWS - Fase 2A - Conceptverslag Behaald 0 van de 25 punten

Beoordeling Te behalen Behaald

1. Heeft de leerling een duidelijk logboek opgesteld en bijgehouden? 1
Denk aan:
 ̵ Volledigheid.
̵ Benoemen van activiteiten.
̵ Samenwerking en taakverdeling.

2. Heeft de leerling voldoende uit het onderzoek (en experiment) gehaald en indien nodig hoofd- 
en deelvragen bijgesteld?

2

3. Heeft de leerling uit het onderzoek (en experiment) de relevante informatie gehaald? 5
Denk aan:
̵ Actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie.
̵ Volledigheid van de informatie.
̵ Nut van het onderzoek (en experiment).
̵ Kwaliteit van het onderzoek (en experiment).

4. Heeft de leerling de informatie (en onderzoeksresultaten) geordend, geschematiseerd en 
gestructureerd?

5

Denk aan:
̵ Logische volgorde van de informatie.
̵ Volledigheid van de informatie.
̵ Leesbaarheid van figuren, diagrammen en tabellen.

5. Blijkt uit het concept en het logboek dat de leerling de vakinhoudelijke problematiek en 
achtergrond begrepen heeft?

2

Denk aan:
̵ Vakinhoudelijk verdedigbaar.
̵ Consistent begrippenkader.

6. Heeft de leerling de conclusie (en discussie) op een juiste manier opgesteld? 2
Denk aan:
̵ De conclusie en discussie is gebaseerd op de verzamelde informatie.
̵ De conclusie en discussie is volledig.
̵ De conclusie en discussie geeft inzicht in het onderzoek.
̵ De discussie bespreekt fouten, aannames en onzekerheden.

7. Heeft de leerling een verzorgd concept ingeleverd? 3
Denk aan:
̵ Taalgebruik.
̵ Logische opbouw van hoofdstukken en paragrafen.
̵ Lay-out.

8. Heeft de leerling op de juiste manier gebruik gemaakt van bronnen? 3
Denk aan:
̵ Het gebruik van eigen woorden.
̵ De volledigheid van de informatiebron.
̵ De betrouwbaarheid en actualiteit van de informatiebron.
̵ De variatie aan informatiebronnen.
̵ De juiste weergave van informatiebronnen.



9. Heeft de leerling zelfstandig gewerkt? 2
Denk aan:
̵ Afspraken nakomen.
̵ Initiatief nemen.
̵ Samenwerking met partner.
̵ Naar voren brengen van ideeën.

Totaal 25 0

Puntenaftrek wegens niet nakomen van afspraken of te laat inleveren van fase 1 (max. 5 punten).

Opmerkingen



PWS - Fase 2B - Eindverslag Behaald 0 van de 50 punten

Beoordeling Te behalen Behaald

1. Is het logboek correct bijgehouden? 2

2. Wat is de kwaliteit van het voorwoord? 2
Denk aan:
̵ Verantwoording PWS.
̵ Verantwoording onderwerpkeuze.
̵ Dankwoord

3. Wat is de kwaliteit van de inleiding? 5
Denk aan:
̵ Introductie van het onderwerp.
̵ Voldoende achtergrondinformatie.
̵ Formulering van de vraagstelling(en).
̵ Beschrijven van onderzoeksopzet en -uitvoering.

4. Wat is de kwaliteit van de hoofdtekst? 12
Denk aan:
̵ Bespreken van de hoofdvraag en deelvragen.
̵ Feiten worden niet als meningen gepresenteerd of omgekeerd.
̵ De informatie wordt uiteenzettend/betogend/beschouwend weergegeven.
̵ Waarheidsgehalte.
̵ Correcte en begrijpelijke weergave van bronnen en feitelijkheden.
̵ Logische volgorde van de inhoud van de tekst.

5. Wat is de kwaliteit van het slot? 8
Denk aan:
̵ Correcte samenvatting van de inhoud van het middenstuk.
̵ Antwoord op hoofd- en deelvragen.
̵ Logische conclusies.
̵ Discussie van kwaliteit eigen onderzoek.

6. Hoe sluit het werkstuk aan bij het niveau van de vervolgopleiding? 5
Denk aan:
- Voldoende diepgang
- Wetenschappelijk denken

6. De tips uit fase 2A zijn verwerkt. 5

7. Bevat het schriftelijke verslag uit correct taalgebruik? 3
Denk aan:
̵ Taal- en spellingfouten.
̵ Consistentie van het gebruikte begrippenkader.
̵ Taalgebruik afgestemd op doelgroep.

8. Is het schriftelijk verslag voorzien van een goede lay-out en verzorging? 3
Denk aan:
̵ Logische opbouw van hoofdstukken en paragrafen.
̵ Voorzien van titelpagina, paginanummers, inhoudsopgave, hoofdstuk- en paragraafkoppen.
̵ Figuren zijn zinvol en voorzien van een bijschrift.



̵ Een consistente en overzichtelijke lay-out.

9. Is het schriftelijk verslag voorzien van een juiste weergave van bronnen? 5
Denk aan:
̵ Verwijzingen in de tekst.
̵ Een correcte bronnenlijst.
̵ Voldoende bronnen.
̵ Betrouwbare bronnen.

Totaal 50 0

Puntenaftrek wegens niet nakomen van afspraken of te laat inleveren van fase 1 (max. 5 punten).

Opmerkingen



PWS - Fase 3A - Presentatie Behaald 0 van de 20 punten

Beoordeling Te behalen Behaald

1. Wat is de kwaliteit van de inleiding? 3
Denk aan:
̵ Introductie van het onderwerp.
̵ Voldoende achtergrondinformatie.
̵ Formulering van de vraagstelling(en).
̵ Beschrijven van onderzoeksopzet en -uitvoering.

2. Wat is de kwaliteit van het middenstuk? 3
Denk aan:
̵ Bespreken van de hoofdvraag en deelvragen.
̵ Feiten worden niet als meningen gepresenteerd of omgekeerd.
̵ De informatie wordt uiteenzettend/betogend/beschouwend weergegeven.
̵ Leerling toont overtuiging en vakkennis.
̵ Correcte en begrijpelijke weergave van bronnen en feitelijkheden.
̵ Logische volgorde van de inhoud van de presentatie.

3. Wat is de kwaliteit van het slot? 3
Denk aan:
̵ Correcte samenvatting van de inhoud van het middenstuk.
̵ Antwoord op hoofd- en deelvragen.
̵ Leerling toont overtuiging en vakkennis.
̵ Logische conclusies.
̵ Reflectie op kwaliteit eigen onderzoek.

4. Wat is de kwaliteit van de gebruikte media? 3
Denk aan:
̵ Taal- en spellingfouten.
̵ Informatie in kernwoorden.
̵ Bevat de hoofdlijn van de presentatie.
̵ Vormgeving.

5. Is de tijdverdeling van de presentatie in orde? 2
Denk aan:
̵ Verdeling van tijd over de diverse delen van de presentatie.
̵ Tijd voor vragen.

6. Wat is de kwaliteit van de interactie? 3
Denk aan:
̵ Oogcontact met publiek
̵ Controleren of de inhoud van de presentatie overkomt bij het publiek.
̵ Reageren op vragen vanuit het publiek.
̵ Interactie met partner.

7. Wat is de kwaliteit van de verbale vaardigheden? 3
Denk aan:
̵ Leerling is goed te verstaan.
̵ Taalgebruik is duidelijk en begrijpelijk.
̵ Gebruik maken van intonatie, variatie in tempo en volume.
̵ Pauzes worden op de juiste momenten genomen en zijn van goede duur.



Totaal 20 0

Puntenaftrek wegens niet nakomen van afspraken of te laat inleveren van fase 1 (max. 5 punten).

Opmerkingen



PWS - Fase 3B - Reflectie

Beoordeling Voldaan

1. Reflectie ingeleverd door Vul het tabblad START in.

2. Reflectie ingeleverd door Vul het tabblad START in.

Opmerkingen



PWS - Eindbeoordeling Cijfer 1,0
Niveau

Vul het tabblad START in.
Leerling Klas Vak

Vul het tabblad START in. Vul het tabblad START in. Vul het tabblad START in.

Vul het tabblad START in. Vul het tabblad START in. Vul het tabblad START in.

Titel
Maximaal 95 tekens.

Begeleider(s)

Vul het tabblad START in.

Puntenverdeling Te behalen Behaald

Fase 1 25 0
Fase 2A 25 0
Fase 2B 50 0
Fase 3A 20 0
Fase 3B - Leerling 1 Vul het tabblad Fase 3B in.
Fase 3B - Leerling 2 Vul het tabblad Fase 3B in.

Totaal 120 0

Cijfer school* 1,0

Cijfer instelling / bedrijf**

Weging van cijfer instelling / bedrijf*** (%)

Opmerkingen

* Cijfer = aantal punten / 120 * 9 + 1
** Wanneer er sprake is van samenwerking met een instelling / bedrijf.
*** Weging van dit cijfer wordt van tevoren bepaald door docent en instelling / bedrijf.


