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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1: Wat is een profielwerkstuk?
Gefeliciteerd! Je bent bijna in je eindexamenjaar aangekomen. Dit jaar kenmerkt zich
behalve door het eindexamen ook door het profielwerkstuk dat je gaat maken. Een
profielwerkstuk kun je zien als een meesterproef, waarin je een onderwerp uit één of
meerdere vakken verder gaat uitdiepen. Dit kan op verschillende manieren, zoals je nog
zult zien.
We willen graag dat je het profielwerkstuk met zijn tweeën maakt maar je mag het ook
alleen doen. Hiervoor heb je toestemming van je begeleider nodig. Als je begeleider een
vak geeft dat veel gekozen wordt (bijvoorbeeld biologie of geschiedenis) dan zal deze
toestemming moeilijker te krijgen zijn dan wanneer je het profielwerkstuk schrijft bij een
vak dat niet vaak gekozen wordt.
Het profielwerkstuk gaat over één of meerdere vakken, die onderdeel uitmaken van je
totale pakket of profiel. Je hoeft dus niet een vak uit je profiel te kiezen. Wel moet je
onderwerp met tenminste één groot vak te maken hebben. Een groot vak heeft op de
havo een omvang van minimaal 320 uur en op het vwo minimaal 440 uur. Dat zijn dus alle
profielvakken, keuzevakken en Nederlands en Engels.
Voor je profielwerkstuk moet je 80 klokuren per leerling kunnen verantwoorden.
Daarvoor houd je een logboek bij.

1.2: De vorm
Je denkt bij het maken van een profielwerkstuk waarschijnlijk aan het schrijven van een
verslag. Dit hoeft niet het geval te zijn. Zolang je onderwerp te maken heeft met één of
meerdere vakken en je een reflectieverslag maakt, waarin je een verantwoording geeft
van de keuzes die je hebt gemaakt bij het maken van je profielwerkstuk, kan er veel. Zo
kun je dus:










Een film maken
Een boek schrijven
Een preek houden
Een modeshow organiseren
Een kledinglijn ontwerpen
Een debat organiseren
Een gastles geven
Een maquette maken
Iets ontwerpen (apparaat/huis enz.)

Als je een schriftelijk verslag maakt, werk je volgens de onderstaande regels:
1. Je werkt volgens de methode van hoofd- en deelvragen en trekt een conclusie
2. Je laat zien van welke bronnen je gebruik hebt gemaakt door middel van een
notenapparaat en een literatuurlijst
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1.3: Wat mag niet?
Geen plagiaat. Het belangrijkste verbod met betrekking tot een profielwerkstuk (of welk
werkstuk dan ook) is het plegen van plagiaat. Hiermee wordt bedoeld dat je niet het werk
van een ander als je eigen werk mag presenteren. Als je dit wel doet, krijg je een 1 voor je
profielwerkstuk. Dan heb je een groot probleem. Je kunt dan namelijk niet meedoen aan
het Centraal Eindexamen. Volgens de wet mag je namelijk niet lager dan een 3 halen voor
een examenonderdeel. Je kunt dan niet meer slagen. Daarnaast wordt plagiaat gezien als
fraude, waardoor je wordt uitgesloten van het examen.
Verder mag je profielwerkstuk niet alleen maar praktisch zijn. Je moet altijd een
reflectieverslag schrijven, waarin je uitlegt waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Dit
verslag moet hbo- (havo) of universiteit (vwo)-waardig zijn.
Ook mag je geen thema kiezen zoals je dit in een encyclopedie (bijvoorbeeld Wikipedia)
tegenkomt. Want dan doe je namelijk geen onderzoek, je maakt slechts een
samenvatting. Dit houdt dus in dat je geen onderzoek mag doen naar onderwerpen als
‘sociale media’ of ‘de Tweede Wereldoorlog’. Deze onderwerpen zijn te breed. Wel mag
je een onderzoek doen naar een aspect van sociale media (bijvoorbeeld: hoe sociaal zijn
sociale media? (Rijksuniversiteit Groningen z.d.)) of de Tweede Wereldoorlog
(bijvoorbeeld: (welke rol speelden vrouwen in het Nederlandse verzet?). Dus je mag geen
thema kiezen? Wat mag ik dan wel? Je mag een onderzoeksvraag opstellen!
Nog iets wat niet mag: snel een enquête in elkaar draaien, die willekeurig laten invullen,
lukraak wat conclusies trekken en dit vervolgens als je onderzoek presenteren. Een
enquête kan zeker, maakt lees dan eerst 1.6 hieronder.
Tenslotte mag je geen mening onderzoeken. Wie is de knapst vrouw? Wie is de beste
leraar? Deze vragen leiden niet tot zinvol onderzoek. Je mag dus niet onderzoeken wat
volgens de Nederlandse bevolking de beste schrijver is op dit moment of volgens
Nederlanders de oplossing is voor het probleem van de bootvluchtelingen. (Je mag
natuurlijk wel zelf een voorstel doen naar een oplossing voor het probleem van de
bootvluchtelingen en dit onderzoeken.)

1.4: Het profielwerkstuk en je diploma
Je diploma bestaat uit twee onderdelen:
a. Het diploma met daarop je personalia en je opleiding
b. De cijferlijst
Op je cijferlijst staat de titel van jouw profielwerkstuk, de beoordeling (een cijfer) en het
vak waarop het profielwerkstuk betrekking heeft (zie 2.2).
Het cijfer voor je profielwerkstuk maakt deel uit van het combinatiecijfers. Voor de havo
bestaat het combinatiecijfer uit: profielwerkstuk, levo en maatschappijleer. Voor het vwo
bestaat het combinatiecijfer uit: profielwerkstuk, levo en maatschappijleer.
Het combinatiecijfer doet volledig mee in de compensatie van de slaag/zakregeling.
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1.5: Wanneer doe je wat?
Het proces van het maken van een profielwerkstuk is te verdelen in drie fases:
1

Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase kies je het vak en je begeleider, je mede-auteur, je
onderwerp. Daarnaast kies je de vorm waarin je je profielwerkstuk gaat gieten en
ga je op zoek naar gegevens. Als je een schriftelijk verslag maakt, bepaal je hoofden deelvragen, hypothese en werkwijze.





2

Je maakt het onderdeel Het opzetten van een onderzoek
Je vult het Profielwerkstuk onderzoeksplan in dat goedkeuring behoeft
Je vult je logboek in
Deadline 1: Uiterlijk woensdag 18 juli voor 12:00 uur plaats je je
onderzoeksopzet in je eigen account van Apprentice. Uiterlijk 21 juli volgt al
dan geen akkoord van je begeleider. Indien je geen akkoord krijgt, heb je
tot 4 september de tijd om tot een verbetering te komen. Indien je
begeleider dan nog geen akkoord kan geven, gaat er een punt af van het
eindcijfer.

Uitvoeringsfase
In de uitvoeringsfase werk je het onderwerp of eerste hoofdstuk uit. Bij de eerste
deadline van de uitvoeringsfase load je het eerste hoofdstuk/ontwerp in, samen met een
voorlopige bronnenlijst en je bijgewerkte logboek. Bij de tweede deadline van de

uitvoeringsfase bereid je een voorlopige versie van je eindverslag voor.
Uitvoeringsfase deadline 2:
Bijgewerkt logboek
Eerste hoofdstuk/ontwerp
Voorlopige bronnenlijst
Uiterlijk maandag 10 september load je het eerste hoofdstuk/ontwerp op in
Apprentice, samen met de voorlopige bronnenlijst en bijgewerkt logboek. Je
begeleider kijkt het na vóór maandag 17 september.
Uitvoeringsfase deadline 3:
Bijgewerkt logboek
Voorlopige versie profielwerkstuk/ontwerp
Uiterlijk maandag 26 november load je de voorlopige versie van je profielwerkstuk
of ontwerp up in Apprentice, met bronnenlijst en bijgewerkt logboek. Je
begeleider kijkt het na vóór 3 december.
3
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In de afsluitende fase werk je aan de definitieve versie van je profielwerkstuk.
Tijdens deze fase vul je ook je logboek weer in en bereid je de presentatie voor.






Bijgewerkt logboek
Definitieve versie profielwerkstuk/ontwerp
Deadline 4: Uiterlijk maandag 14 december 9:00 uur lever je de definitieve
versie van je werkstuk of ontwerp up in Apprentice. Let er op dat
Apprentice automatisch een plagiaatcontrole uitvoert.
Je levert dan op maandag 14 december ook een papieren versie in van je
werkstuk bij je afdelingsleider.

Laatste deadline: definitief werkstuk
Tot uiterlijk vrijdag 21 december kun je je werkstuk nog bijwerken om er de laatste fouten
uit te halen en de laatste correcties door te voeren. Het is niet verplicht om deze versie nog
in te leveren bij je afdelingsleider. Deze versie is dan voor jezelf.



Let op:

Presenteren profielwerkstuk:
i. Havo: dinsdag 18 december 2018
ii. Vwo: woensdag 19 december 2018
Het missen van een deadline betekent dat er puntenaftrek plaatsvindt op
het onderdeel Proces. Dit onderdeel telt voor 15% mee. Dus dan gaat er al
snel 1,5 punt van je cijfer af. Bovendien kan de afdelingsleider je dan
verplichten op school te werken tot het af is.

1.6 Een enquête
Het kan zijn dat je een enquête deel wilt laten uitmaken van je profielwerkstuk. Als je een
enquête inzet als aanvullend onderzoek (een bijlage dus) is er veel mogelijk. Als een
enquête een grote rol speelt in je hoofdvraag of in een deelvraag dan dien je eerst kennis
te nemen van de methodiek van een enquête.
Mevr. De Cock houdt een workshop enquête op een nog te bepalen tijdstip. Deze
workshop is verplicht voor alle leerlingen die met een enquête willen gaan werken. Naast
deze workshop is mevr. De Cock ook bereid leerlingen individueel te begeleiden voor een
verantwoord gebruik van de enquête.
Mevr. Eelkema houdt een workshop kwalitatief onderzoek op een nog te bepalen tijdstip.
Deze worksh0p is verplicht voor alle leerlingen die met overwegend open vragen
enquêtes en/of interviews afnemen.

1.7 Voor vwo: levo
Vwo-leerlingen dienen er rekening mee te houden dat Levo onderdeel uitmaakt van de
opdracht voor het profielwerkstuk. Zie voor meer informatie Bijlage 2.
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Hoofdstuk 2: Hoe kies ik een onderwerp?
2.1: Hoe kies ik een onderwerp?
Verschillende hogescholen en universiteiten bieden online hulp bij het maken van een
profielwerkstuk. Voorbeelden hiervan zijn de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de
Hogeschool van Rotterdam. Op de pagina steunpunt profielwerkstuk van de RuG staat
over het kiezen van een goed onderwerp het volgende:
1. Het klinkt heel logisch, maar wat je het beste kunt doen is allereerst bij jezelf te rade
gaan. Wat vind je zelf echt interessant, wat houdt je bezig? Je krijgt de kans om te
schrijven over iets waar je echt interesse in hebt, maak daar ook gebruik van!
2. Een handige manier om dit aan te pakken is ‘brainstormen’. De volgende vragen
kunnen daarbij helpen. Schrijf de antwoorden op een kladblaadje zonder er over na te
denken.







Wat wil je gaan studeren?
Wat zijn/is je hobby(‘s)?
Waar weet je helemaal niets vanaf, maar zou je wel iets over willen weten?
Wat is je favoriete schoolvak?
Welke berichten lees je als eerste in de krant?
Over welke onderwerpen praat je met je vrienden?

3. Schakel je vrienden in! Wat vinden zij goed bij je passen? Wat houdt jou volgens hen
bezig, en waar ben je volgens hen goed in? Dit kan verrassende maar vaak ook leuke
onderwerp ideeën voor je profielwerkstuk opleveren.
4. Denk breder dan alleen de onderwerpen die op school worden behandeld. Je hobby of
vrijetijdsbesteding lijken misschien niets met school te maken te hebben, toch zijn ze vaak
in te passen bij een vak. Als je bijvoorbeeld graag naar de bioscoop gaat, dan kun je voor
Frans, Duits of Engels een film in die taal analyseren, of bij een boekverfilming een boek
en een film vergelijken.
Mocht je nadat je al deze stappen hebt verzet nog geen geschikt onderwerp hebben
gevonden, google dan eens op ‘onderwerpen profielwerkstuk’ en bezoek vervolgens de
sites van de universiteiten en hogescholen die je gevonden hebt. Op deze sites staan
verschillende suggesties.1

1

Voorbeelden van interessante sites met betrekking tot het pws zijn:
Hogeschool Rotterdam, Voorlichting, Profielwerkstuk, Onderwerp kiezen
Geraadpleegd op 23-04-2015 van
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/profielwerkstuk/onderwerp-kiezen (geraadpleegd: 23-042015, 9:52 uur)
Radboud Universiteit, opleidingen, bacheloropleidingen, extra-uitdaging, overige activiteiten, profielwerkstuk
Geraadpleegd op 23-04-2015 van:
http://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/extra-uitdaging/overige-activiteiten/profielwerkstuk/
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2.2: Mogelijkheden
Je kunt een profielwerkstuk schrijven bij de volgende vakken:
-

Nederlands
Engels
Frans
Duits
Latijn (gymnasium)
Grieks (gymnasium)
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Economie
M&O
Wiskunde
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Kunst
BSM (havo)
Maatschappijwetenschappen (havo)

Er is veel mogelijk. Wil je iets wat buiten en vak lijkt te vallen? Overleg met een begeleider
of met je afdelingsleider.
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Hoofdstuk 3: Voorbereidingsfase
3.1: Verschillende soorten onderzoek
Het onderzoek dat hoort bij het profielwerkstuk kan verschillende vormen aannemen. De
drie belangrijkste vormen worden hieronder besproken.2
1. Het Literatuur-/bronnenonderzoek
Bij literatuur- of bronnenonderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om
een antwoord op je hoofdvraag te vinden. Informatiebronnen zijn onder meer boeken
en websites. Niet alle bronnen zijn echter even geschikt en betrouwbaar. Later in dit
hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag waar je bronnen kunt vinden die je helpen bij
het beantwoorden van de hoofdvraag en die betrouwbaar zijn.
2. Hypothesetoetsend onderzoek
Bij een hypothesetoetsend onderzoek doe je een experiment om je onderzoeksvraag
te beantwoorden. Je doet dit experiment om te toetsen of de verwachting die je
voorafgaand aan je onderzoek had klopt. Er zijn natuurwetenschappelijke (biologie,
scheikunde en natuurkunde) en sociaalwetenschappelijke (economie, management &
organisatie, aardrijkskunde en maatschappijwetenschappen) experimenten.
3. Ontwerpen
Zoals de naam al zegt, is bij een ontwerponderzoek de bedoeling dat je zelf iets
maakt. Dit kan van alles zijn. Zo kun je denken aan een kledinglijn of een auto op
zonne-energie. Om een goed ontwerp te kunnen maken moet je een duidelijk
omschreven en afgebakend doel hebben (wat wil je precies maken). Daarnaast moet
je onderzoeken of datgene wat je wil maken al bestaat en waar je bij het maken van je
product op moet letten.

3.2: Een goede onderzoeksvraag
Onderzoek doe je altijd met een reden. Er is altijd iets dat je te weten wilt komen als je
onderzoek doet. Datgene wat je te weten wilt komen noem je de onderzoeksdoelstelling.
Hierin geef je aan wat je te weten wilt komen en waarom.
Als je een doelstelling geformuleerd hebt die niet te ruim (vergelijken van het economisch
beleid van alle Amerikaanse presidenten uit de geschiedenis), niet te smal (inzicht geven
2

Ik heb deze keuze gebaseerd op de website ‘onderzoek in zes stappen’ van de Stichting Leerplan Ontwikkeling
(SLO). Deze site is opgezet om leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs te helpen bij het doen van
onderzoek. Geraadpleegd op 22-03-2017 van: http://onderzoekinzesstappen.slo.nl/ en het bèta-boekje dat de
exacte vakken op het Pascal College de laatste jaren gebruiken.
Er zijn echter ook andere indelingen mogelijk. Zo spreekt de Hogeschool Rotterdam op haar profielwerkstuksite
over vijf verschillende soorten onderzoeksvormen, namelijk: bronnenonderzoek, experiment, enquête,
interview en observatie. Geraadpleegd op 22-03-2017 van:
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/profielwerkstuk/onderzoeken
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in het Facebook-gebruik van jongeren tussen de 12 en 18 in Oostzaan) en helder
geformuleerd is, kun je een onderzoeksvraag formuleren. (Willem Steenbergen ed., 2014,
p. 275)
In de methode Nieuw Nederlands voor bovenbouw VWO uit 2014 staat het volgende over
een goede onderzoeksvraag. ‘Een goede onderzoeksvraag begint niet met een
persoonsvorm, maar bijvoorbeeld met ‘welke’, ‘in hoeverre’ of op ‘welke manier’ en is:
- één vraag, niet twee of meer
- niet met ja of nee te beantwoorden’
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het nodig dat je deze verdeelt in een
aantal deelvragen. Samen geven deze deelvragen antwoord op de hoofdvraag.
Op de webpagina van het Udens College die aan het profielwerkstuk is gewijd, wordt
onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten hoofd- en deelvragen. De volgende
soorten worden genoemd:
1. Beschrijvende vragen (beschrijven van een persoon, situatie of fenomeen):
waar/wanneer/hoe/wat?
2. Verklarende vragen: (zoeken naar een verklaring voor iets): waarom/wat zijn de
oorzaken van/is er samenhang?
3. Evaluerende vragen: (waarde van iets bepalen): wat is het belang van/wat is de
betekenis/hoe wordt er gedacht over
4. Vergelijkende vragen (vergelijken van twee of meerdere
situaties/fenomenen/personen): wat is het verschil/wat is de overeenkomst?
5. Voorspellende vragen (onderzoeken van iets in de toekomst): hoe ziet …. eruit over
twintig jaar/wat zal het gevolg zijn van?
6. Probleemoplossende vragen (proberen iets op te lossen): Wat is de beste oplossing
voor/welke regels moet je invoeren zodat..?

3.3: Bronnen
Betrouwbaarheid
Wanneer je een (profiel)werkstuk schrijft, is het belangrijk dat de bronnen die je gebruikt
‘betrouwbaar’ zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de informatie die in de bron staat ook
echt klopt. Dit lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. Auteurs of politici kunnen er
namelijk belang bij hebben om informatie naar hun hand te zetten en daarbij een loopje
te nemen met de feiten.
Zo beweerde Donald Trump dat zijn rivaal Hillary Clinton een crimineel was door de wijze
waarop zij als minister van buitenlandse zaken haar mailaccount had gebruikt. Hij bleef
haar maar aanvallen en wegzetten als een onbetrouwbaar type. Zijn aanval ging daarmee
een eigen leven leiden en de feiten werden aan de aantijgingen ondergeschikt. Toen
Trump eenmaal was verkozen tot 45e president van de Verenigde Staten, werd zijn toon heel
anders. Hij zei over haar: “We owe her a major debt of gratitude,” he added – a far cry from the
heated rhetoric he had used on the campaign trail.”
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Trump had zijn politieke doel bereikt. Alle middelen waren voor hem geoorloofd. Bij een
profielwerkstuk gaat deze werkwijze buiten de regels. Daar gaat het er juist om dat je laat
zien op een betrouwbare wijze met feiten en onderzoeksgegevens om te gaan. Je leert
onderzoek te doen op een (voor)wetenschappelijke wijze en leert de regels van gedegen
onderzoek doen zo goed mogelijk in acht te nemen.
Om te achterhalen of een bron betrouwbaar is, is het van essentieel belang om te weten
wie de auteur is. Een stuk van de site van het Rijksmuseum over Rembrandt van Rijn is
immers een stuk betrouwbaarder dan een stuk over deze zelfde Rembrandt van
scholieren.com.
Op zoek naar bronnen
Als je een werkstuk gaat schrijven over een bepaald onderwerp, zul je het waarschijnlijk
eerst gaan googelen. De kans is dan groot dat je bij een Wikipedia-pagina over dit
onderwerp belandt. Omdat iedereen wat op Wikipedia kan zetten, is de informatie die op
deze site staat niet altijd betrouwbaar. Gebruik Wikipedia dus niet als bron. Wat je wel
kunt doen, is de bronnenlijst die onder aan een Wikipedia-pagina staat gebruiken. In deze
bronnenlijst staan vaak boeken die veel worden gebruikt bij het onderzoek naar een
bepaald onderwerp. Een ander interessant startpunt is de online versie van de beroemde
Encyclopaedia Brittanica (www.brittanica.com).
Een andere methode die je kunt gebruiken om literatuur te zoeken is de zogenaamde
sneeeuwbalmethode. Hiermee wordt het volgende bedoeld. Stel je schrijft een
profielwerkstuk over de invoering van het vrouwenkiesrecht in Nederland. Je kunt dan
het beste beginnen met een boek over de geschiedenis van Nederland. In dit boek lees je
vervolgens alleen het stukje over de invoering van het vrouwenkiesrecht. Daarna kijk je
welke bronnen de schrijver heeft gebruikt voor dit stukje. Dit staat ofwel in de tekst of
wel in een lijst met annotaties achter in het boek. Het is ook raadzaam om de
literatuurlijst te raadplegen. Hier vind je vaak ook bronnen die je kunt gebruiken.
Daarnaast kun je natuurlijk ook op internet gaan zoeken. Dit doe je door trefwoorden in
te vullen in zoekmachines. Zorg ervoor dat de trefwoorden die je invult specifiek genoeg
zijn. Als je een profielwerkstuk wil maken over het verschil in behandeling van een
posttraumatische stresstoornis (PTSS) bij veteranen, soldaten die in een bepaalde oorlog
hebben gevochten, in Nederland en de VS dan is het handig om niet alleen te zoeken op
PTSS maar ook op de Engelse term van deze stoornis, namelijk post traumatic stress
disorder (PTSD). Ook is het belangrijk om zo specifiek mogelijk te zijn. Zoek dus niet op
PTSS of PTSD maar op ‘behandeling PTSS bij veteranen in Nederland’ en ‘veterans
treatment of PTSD in the United States’. Bij veel zoekmachines kun je je zoektermen nog
verder specificeren door op ‘uitgebreid’ of ‘geavanceerd’ zoeken te drukken.
Bovendien kun je gebruik maken van documentaires, interviews, (kranten)archieven en
wetenschappelijke publicaties. Voor documentaires kun je kijken op www.npodoc.nl en
voor oude kranten op www.delpher.nl. Wetenschappelijke publicaties kun je vinden via
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Google Scholar of via pubmed3. Je kunt ook lid worden van de universiteitsbibliotheek
van de Universiteit van Amsterdam of de Vrije Universiteit.
Zoek ook eens op ‘hogeschool profielwerkstuk’ of ‘universiteit profielwerkstuk’ en je zult
zien dat bijna iedere hogere onderwijsinstelling in ons land ofwel hulp biedt bij het maken
van een profielwerkstuk ofwel een lijst van mogelijke onderwerpen op de website heeft
staan. Overleg tenslotte met je begeleider. Deze kan je niet alleen vertellen of de door jou
gevonden bronnen betrouwbaar en waardevol zijn maar kan je vast ook wel een eind op
weg helpen in je zoektocht naar betrouwbare en bruikbare bronnen.

3

Pubmed is een website met medische wetenschappelijke artikelen. Je kunt deze site vinden door te googelen
op ‘Pubmed’.
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Hoofdstuk 4: Het maken van een profielwerkstuk
4.1a: Literatuur- of bronnenonderzoek
Als je een literatuur- of bronnenonderzoek doet, bestaat je profielwerkstuk uit de volgende
onderdelen
1. Titelblad: Hierop staat de titel van het profielwerkstuk, je naam, klas, profiel,
begeleider en inleverdatum
2. Inhoudsopgave: In een inhoudsopgave staan de hoofdstuktitels en de bladzijden
waarop een nieuw hoofdstuk begint. Eventueel kun je ook vermelden uit welke
paragrafen de verschillende hoofdstukken bestaan. Daarnaast laat je zien op welke
bladzijden het voorwoord, de inleiding, de conclusie, de literatuurlijst en het logboek
beginnen.
3. Voorwoord: Dit hoef je niet op te nemen in je profielwerkstuk. Mocht je dat wel doen
dan kun je het voorwoord gebruiken om te vertellen waarom jij voor dit onderwerp
hebt gekozen, hoe het onderzoek is verlopen en om mensen die je geholpen hebben t
bedanken.
4. Inleiding: In de inleiding licht je je onderwerp toe en geef je aan wat je hoofd- en
deelvragen zijn. Op de inleiding wordt in de paragraaf 4.1.1 dieper ingegaan.
5. Middenstuk: Het middenstuk bestaat uit verschillende hoofdstukken waarin je je
deelvragen beantwoordt. Meer over het middenstuk staat in paragraaf 4.1.2 van dit
hoofdstuk.
6. Conclusie: In de conclusie geef je antwoord op je hoofd- en deelvragen. Meer over de
conclusie kun je vinden in paragraaf 4.1.3.
7. Nawoord: Ook een nawoord hoeft niet per se in het profielwerkstuk te worden
opgenomen. Doe je dit toch, dan kun je het nawoord gebruiken om mensen te
bedanken en te vertellen wat je van het maken van een profielwerkstuk hebt geleerd.
8. Literatuurlijst: In de literatuurlijst geef je aan welke boeken, artikelen en websites je
hebt gebruikt bij het maken van je profielwerkstuk. Op de literatuurlijst wordt dieper
ingegaan in paragraaf 3 van dit hoofdstuk.
9. Eventuele bijlagen: De bijlagen bevatten zaken (vragenlijst, grafieken, illustraties,
krantenartikelen etc.) die de tekst van je profielwerkstuk onleesbaar zouden maken
als ze in de hoofdstukken zouden worden opgenomen. De bijlages moeten voorzien
worden van een bronvermelding.
10. Logboek: In het logboek, waarvan een voorbeeld aan dit boekje is toegevoegd, neem
je op wat je hebt gedaan, wanneer je het hebt gedaan, hoe lang je er over gedaan
hebt en hoe het gegaan is.
4.1a De inleiding
In de inleiding introduceer je je onderwerp. Je legt uit waar je profielwerkstuk over gaat
en je vertelt wat er al bekend is over het onderwerp dat jij gaat behandelen. Dit wordt het
theoretisch kader genoemd. Hieronder vind je een voorbeeld van een inleiding uit een
profielwerkstuk uit 2013.
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Geschiedschrijving is een belangrijke wetenschap al sinds de Oudheid. Het vertelt ons namelijk wat
er in het verleden is gebeurd. Hierdoor nemen we kennis van de belangrijke personen en
gebeurtenissen uit het verleden. Van al deze verhalen kunnen we leren. We kunnen leren hoe we het
in het heden of in de toekomst beter kunnen doen of hoe we een bepaalde zaak moeten oplossen.
Kortom, het verleden biedt ons handvaten voor het heden en de toekomst.
Er is echter een grote discussie onder wetenschappers. Deze discussie loopt al heel lang en
we kunnen eigenlijk wel stellen dat deze al sinds de Oudheid gaande is, gezien de opmerking die
Cicero erover maakt. In deze discussie is de hoofdvraag: Wie is er nu eigenlijk begonnen met de
wetenschappelijke geschiedschrijving? Cicero heeft hier een uitspraak over gedaan in zijn werk ‘De
Legibus’. Hij noemt hier Herodotus, een Griekse geschiedschrijver uit de vijfde eeuw voor Christus,
die heeft geschreven over de oorzaken van Perzische Oorlogen tussen Griekenland en het Perzische
Rijk en de oorlogen zelf, de vader van de geschiedschrijving. Hierbij moeten we wel beseffen dat het
eigenlijk een beetje spottend is. Hij zegt dat een geschiedschrijving de waarheid moet bevatten, maar
dat het werk van Herodotus veel fabels bevat. In de Oudheid was er dus al discussie over of
Herodotus nu echt aan wetenschappelijke geschiedschrijving had gedaan of niet.
Wie is de ware vader van de geschiedschrijving, de pater historiae, dan wel? Veel
wetenschappers, zoals M.A. Schwartz, komen dan uit bij Thucydides. Schwartz heeft het volgende
geschreven: ‘Herodotus, die een kwart eeuw vroeger leefde, moge met enig recht de vader van de
historie genoemd worden, van de kritische, wetenschappelijke, moderne methode van
geschiedschrijving is Thucydides de grote en onbetwistbare pionier.’ Schwartz en andere
wetenschappers vinden dat Thucydides, een Griekse geschiedschrijver uit de vijfde eeuw voor
Christus, die heeft geschreven over de Peloponnesische Oorlog, het eerste geschiedwerk heeft
geschreven met wetenschappelijke betekenis. Hij heeft immers een objectieve weergave van de
feiten gegeven, waarbij hij heeft geprobeerd om de onderlinge samenhang te verklaren. Daarnaast is
hij zeer goed omgesprongen met zijn bronnen en hij heeft altijd geprobeerd om de gebeurtenissen
zo waarheidsgetrouw mogelijk te reconstrueren en daarna op te schrijven. De bovengenoemde
wetenschappers vinden dan ook dat Thucydides, op het gebied van de geschiedschrijving, het beter
heeft gedaan dan Herodotus, omdat hij waarheidsgetrouw schreef voor de toekomstige generaties
en niet ter amusement en vol met onwaarheden.
Toch zijn er ook wetenschappers die het opnemen voor Herodotus. Zo stelt Fik Meijer dat
Herodotus de grote oorlog tussen de Perzen en de Grieken, die werd gezien als de beslissende
confrontatie tussen Oost en West en tussen de vrije mensen en de tot slavernij gedoemde volkeren,
wilde beschrijven. Hij kreeg, volgens hen, echter al snel door dat hij de achtergronden van de oorlog
moest vertellen, als hij een eerlijk verslag wilde doen. Hij kon dus niet volstaan met een beschrijving
van de gevechten. Hij moest ter plekke onderzoek doen om de ziel van de volkeren die de Perzen in
hun kielzog naar Griekenland meenamen, te doorgronden. Daarom heeft hij het Perzische Rijk
doorkruist en heeft hij de volkeren in hun eigen gebied onderzocht. Hierbij ondervond hij wel
moeilijkheden, zoals zijn taalprobleem en zijn gebrek aan achtergrondinformatie, maar die hij heeft
hij zo goed als mogelijk opgelost. Fik Meijer stelt dan ook dat Herodotus, behalve dat hij een zo
objectief mogelijk verslag van de oorlog tussen de Perzen en de Grieken heeft gegeven, ook
geprobeerd heeft om de volkeren te begrijpen en de volkeren in de context van de maatschappij
heeft geplaatst waarin zij leefden. Hij geeft volgens deze wetenschappers een objectief beeld van de
volkeren en van de oorlog, althans zo objectief mogelijk.

Nadat je je onderwerp geïntroduceerd hebt, geef je aan welke hoofd- en deelvragen je in
je profielwerkstuk wilt onderzoeken.
Je hoofd- en deelvragen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Ze moeten goed
aansluiten bij het door jou geschetste theoretische kader. Hieronder zie je daarvan een
voorbeeld. Dit voorbeeld is afkomstig uit het profielwerkstuk, waarvan hier boven het
theoretisch kader stond.
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Op basis van de discussie die hierboven is beschreven, ben ik tot de volgende hoofdvraag gekomen:
Wat zijn de kenmerken van goede geschiedschrijving en deze kenmerken in ogenschouw nemende,
komt de titel pater historiae dan meer toe aan Herodotus of aan Thucydides en waarom?
Om een goed antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag heb ik verschillende deelvragen
geformuleerd:
1) Wat zijn de kenmerken van goede geschiedschrijving?
2) Wat zijn de kenmerken van de geschiedschrijving van Herodotus?
3) Wat zijn de kenmerken van de geschiedschrijving van Thucydides?
4) Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de geschiedschrijving van Herodotus en de
geschiedschrijving van Thucydides?

Je eindigt de inleiding met een aankondiging over de opbouw van je profielwerkstuk.
Hierin leg je uit hoe je verslag is opgebouwd en wat je in de verschillende hoofdstukken
gaat bespreken.
Belangrijk bij het schrijven van een profielwerkstuk is dat je de belangstelling van de lezer
weet te wekken en de lezer zover krijgt dat hij door wil lezen. Dit kun je behalve door
goed, verzorgd Nederlands te schrijven ook voor elkaar krijgen door je inleiding een
aansprekend begin te geven. Voorbeelden van zo’n aansprekend begin zijn:
1. Begin met een of meer directe vragen.
Voorbeeld: Heeft u iemand wel eens een vergelijking horen maken met de
Vietnamoorlog? In de trant van: de politionele acties in Indonesië zijn voor
Nederland wat Vietnam voor Amerika is.
2. Begin met een uitspraak in de vorm van een stelling, gevolgd door een vraag.
Voorbeeld: Als het om de Vietnamoorlog gaat, tekent zich een tweedeling in de
‘waardering’ af: sommige mensen vinden dat Amerika gewonnen heeft, andere
dat Noord-Korea gewonnen heeft. Was er wel een winnaar van de Vietnamoorlog?
3. Begin met een retorische vraag, een vraag waarop je geen antwoord verwacht.
Voorbeeld: Wie heeft nooit gedacht: Tour of Duty had ik best zelf mee willen
maken?
4. Begin met een verrassende, uitdagende, shockerende of sarcastische openingszin.
Voorbeeld: Net als in Irak had Amerika niets te zoeken in Vietnam.
5. Vertel een korte anekdote.
Voorbeeld: Mijn moeder was een echte hippie. Ze vertelt regelmatig trotse
verhalen over de kleding die ze droeg, de concerten die ze bezocht heeft en de
demonstraties waaraan ze heeft meegedaan. Zo heeft ze onder andere
gedemonstreerd tegen de oorlog in Vietnam en ze kan nu nog boos worden als ze
daarover vertelt.
6. Stel het probleem meteen aan de orde.
Voorbeeld: Het staat vast dat het bepalen van een winnaar van de Vietnamoorlog
zeer moeilijk is.
7. Noem de aanleiding tot het schrijven van je tekst.
Voorbeeld: De Vietnamoorlog heeft altijd mijn interesse gehad, omdat mijn oma
uit Vietnam komt. Toen ik dus een onderwerp voor mijn profielwerkstuk moest
kiezen, wist ik het meteen.
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4.1a: Het middenstuk
In het middenstuk geef je antwoord op de verschillende deelvragen. Het ligt voor de
hand om per hoofdstuk een deelvraag te behandelen. Een hoofdstuk is opgedeeld in
paragrafen. Hierdoor wordt de leesbaarheid van een hoofdstuk vergroot.
Hoofdvraag: waarom zijn er in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog veel meer
joden omgekomen dan Denemarken?
Deelvragen:
-

Hoe werd er in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog gedacht over joden?
Hoe werd er in Denemarken voor de Tweede Wereldoorlog gedacht over joden?
Op welke wijze werden de joden in Nederland vervolgd door de Duitse bezetter?
Op welke wijze werden de joden in Denemarken vervolgd door de Duitse bezetter?

Indeling hoofdstukken:
 Hoofdstuk 1: Antisemitisme in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog
 Hoofdstuk 2: Antisemitisme in Denemarken voor de Tweede Wereldoorlog
 Hoofdstuk 3: Jodenvervolging in Nederland
 Hoofdstuk 4: Jodenvervolging in Denemarken
4.1a: De conclusie
In de conclusie van een literatuuronderzoek geef je een antwoord op de hoofdvraag. Dit
doe je door eerst kort antwoord te geven op de verschillende deelvragen en daarna een
antwoord op je hoofdvraag te formuleren. Let op! Dit is het belangrijkste deel van je
profielwerkstuk!

1b: Hypothesetoetsend onderzoek
Als je een hypothese toetsend onderzoek doet, ligt de nadruk op het onderzoek en het
ontwerpen van het onderzoek. Het kan dus best zijn dat je profielwerkstuk maar uit 15
kantjes bestaat. Het verslag moet er als volgt uitzien:
1. Titelblad: Hierop staat de titel van het profielwerkstuk, je naam, klas, profiel,
begeleider en inleverdatum
2. Inhoudsopgave: In een inhoudsopgave staan de hoofdstuktitels en de bladzijden
waarop een nieuw hoofdstuk begint. Eventueel kun je ook vermelden uit welke
paragrafen de verschillende hoofdstukken bestaan. Daarnaast laat je zien op welke
bladzijden het voorwoord, de inleiding, de conclusie, de literatuurlijst en het logboek
beginnen.
3. Voorwoord: Dit hoef je niet op te nemen in je profielwerkstuk. Mocht je dat wel doen
dan kun je het voorwoord gebruiken om te vertellen waarom jij voor dit onderwerp
hebt gekozen, hoe het onderzoek is verlopen en om mensen die je geholpen hebben t
bedanken.
4. Inleiding: Hierin beschrijf je de achtergrondinformatie die je nodig hebt om je
onderzoek te kunnen doen. Dit kunnen eerdere onderzoeksresultaten zijn, maar ook
uitleg van begrippen. Meestal is het een combinatie hiervan. Ook beschrijf je hier de
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5.

6.
7.
8.

9.

10.

onderzoeksvraag en hypothese: je geeft aan wat je denkt dat het antwoord op je
onderzoeksvraag gaat worden. Dit is gekoppeld aan de literatuur die je hebt gebruikt
in je inleiding. Je verwijst ook al in je inleiding naar deze literatuur. In paragraaf 4.2.1
wordt dieper ingegaan op het schrijven van een inleiding van een hypothesetoetsend
onderzoek.
Methode: Dit deel bestaat uit je werkplan. Hierin leg je uit hoe je je experiment
uitvoert. In paragraaf 4.2.2 wordt uitgelegd aan welke eisen een goed onderzoek
moet voldoen.
Resultaten: Dit zijn je waarnemingen. Deze geef je vaak weer in tabellen en grafieken.
Conclusie: Hierin geef je antwoord op de hoofdvraag en vergelijk je je antwoord met
je hypothese. Verklaar het eventuele verschil.
Discussie: Je beschrijft hoe betrouwbaar je resultaten zijn. Klopt je conclusie met je
literatuuronderzoek? Welk vervolgonderzoek zou je eventueel kunnen doen? Wat er in
de discussie moet komen te staan, vind je in paragraaf 4.2.3.
Literatuurlijst: In de literatuurlijst geef je aan welke boeken, artikelen en websites je
hebt gebruikt bij het maken van je profielwerkstuk. Op de literatuurlijst wordt dieper
ingegaan in paragraaf 3 van dit hoofdstuk.
Logboek: In het logboek, waarvan een voorbeeld aan dit boekje is toegevoegd, neem
je op wat je hebt gedaan, wanneer je het hebt gedaan, hoe lang je er over gedaan
hebt en hoe het gegaan is.

4.1b: De inleiding
In de inleiding wordt kort de aanleiding tot de keuze van de specifieke vraagstelling
aangegeven. Presenteer het probleem direct in een van de eerste alinea’s van de
inleiding. Het probleem (vraagstelling/onderzoeksvraag) wordt ingebed door middel van
literatuur (bronnen). In het algemeen staan in de inleiding dan ook de meeste
bronvermeldingen. In de inleiding worden verder de onderzoeken besproken die al
gedaan zijn binnen dat onderwerp en die hebben geleid tot je eigen vraagstelling.
Probeer snel tot de kern van het onderzoek te komen en schrijf geen lange stukken tekst
over zaken die te ver van je onderzoeksvraag afliggen. Ga bijvoorbeeld geen bladzijde
vullen met de geschiedenis van de microscoop als je je onderzoek uitvoert met behulp
van een microscoop.
Je eindigt je inleiding altijd met je hypothese.
Een goede inleiding bevat dus:
1. Achtergrond.
Een algemene omschrijving van het onderwerp. Waarbij je steeds specifieker
toewerkt naar jouw onderwerp. Je kunt bijvoorbeeld een globaal overzicht geven
van het onderzoek dat in het verleden over dit onderwerp is gedaan. Het doel is
om de richting van jouw onderzoek duidelijk te maken.
2. Uitleg van het probleem.
De bedoeling van deze stap is om aan te geven waarom er meer onderzoek zou
moeten worden gedaan. Het is een soort rechtvaardiging van waarom jij het
onderzoek hebt gedaan. Leg in dit deel van de introductie dus goed uit wat er nog
aan kennis mist. Is er een bepaald deel van het onderwerp niet onderzocht? Zijn
bepaalde dingen niet duidelijk of zijn er tegenstrijdige theorieën? Kortom, in dit
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gedeelte van de introductie leg je uit welk probleem in principe de aanleiding was
voor het onderzoek
3. Jouw onderzoek.
Tenslotte introduceer je jouw onderzoek als een oplossing voor de leemte in de
wetenschappelijke kennis. Door middel van jouw onderzoek zal dit probleem
worden aangepakt en onderzocht. Leg globaal de hoofdlijnen van het onderzoek
uit. Dit gedeelte van de introductie eindigt met de doelstelling van het onderzoek
of met een onderzoeksvraag en hypothese (n).
Hieronder volgt een voorbeeldinleiding van een 4V leerling naar aanleiding van een
onderzoeksopdracht.
Inleiding
Muziek heeft invloed op ons lichaam. Zo heeft het vooral invloed op je hersenen. Bij herstel van
operaties wordt soms muziektherapie gebruikt. Deze therapie werkt stress verlagend, helpt bij de
pijnafname en het zorgt ervoor dat het herstel na een operatie sneller gaat (Fonds voor het Hart,
z.d.). Muziektherapie wordt ook gebruikt bij mensen met ADHD of bij mensen met bepaalde tics.
Hierbij wordt vaak klassieke muziek gebruikt, en ondanks dat de patiënten zelf vaak niet naar
klassieke muziek luisteren, worden ze er wel rustig van, of ze hebben minder last van tics. Dat
patiënten rustig worden van klassieke muziek, heeft te maken met het feit dat we al ons hele leven
te maken hebben met muziek, of ritmes. In de baarmoeder horen we al de hartslag van onze
moeder. De hartslag is ongeveer zestig slagen per minuut. De ritmes die rond de zestig slagen per
minuut hebben, werken daarom ook het meest rustgevend voor ons, en voor de hierboven
genoemde patiënten (Mens en gezondheid, z.d.). Omdat barokmuziek meestal rond de zestig slagen
per minuut heeft, werkt dat vaak het meest rustgevend (Mens en gezondheid, z.d.). Maar muziek is
niet alleen maar rustgevend. Als we naar muziek luisteren, heeft dat ook een aantal lichamelijke
gevolgen. Ons tempo van ademhalen past zich aan het ritme van de muziek aan. Ook past het tempo
van de hartslag zich aan (Mirjam Ploeg, z.d.).

Na de introductie op het onderwerp, volgt de uitleg van het probleem. Hierin leg je uit
waarom er meer onderzoek naar jouw onderwerp gedaan moet worden en welke leemte
in de bestaande kennis jij met je onderzoek hoopt op te lossen.
Je eindigt je inleiding met een onderzoeksvraag en een bijbehorende hypothese.
Hieronder zie je daarvan een voorbeeld. De onderzoeksvraag en hypothese zijn afkomstig
uit hetzelfde verslag als de tekst hierboven.
Wij willen namelijk gaan onderzoeken welke invloed ritmes van muziek op onze hartslag hebben.
Onze onderzoeksvraag is: Welke effecten hebben de ritmes van verschillende soorten muziek op de
hartslagfrequentie? Wij verwachten dat de hartslagfrequentie omlaag gaat bij klassieke muziek. Ook
verwachten wij dat de hartslag sneller gaat naarmate het tempo van de muziek toeneemt, zoals bij
tango, rock en house.

4.1b.2: De eisen
Onderzoek doen vereist een heldere opzet die aan de volgende belangrijke eisen voldoet:
een goede steekproef, slechts één factor varieert, en er is zo mogelijk een controle
aanwezig.
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Als je een uitspraak wil doen over een factor binnen een bepaalde groep voorwerpen,
verschijnselen, planten, dieren of mensen, kun je doorgaans niet die hele groep
onderzoeken. Je moet dan een deel, een steekproef, nemen. Maar een steekproef moet
aan bepaalde eisen voldoen, wil het onderzoek tot een algemene conclusie kunnen
leiden.
N.B.

Een gidsexperiment is iets anders dan een steekproef (zie voor de
karakterisering van een gidsexperiment 4.3 (‘Hypothese(n) opstellen en
gidsexperiment(en) uitvoeren’)).

1. De omvang van de steekproef moet groot genoeg zijn: de aantallen moeten groot genoeg
zijn of er moet voldoende herhaling zijn
 Om de invloed van toeval zoveel mogelijk uit te sluiten, moet de proef vaak
herhaald worden, of moeten grote aantallen van het object onderzocht worden.
Overleg met je docent wanneer het aantal herhalingen of het aantal onderzochte
objecten groot genoeg is.
 Als je van deze eis moet afwijken, moet je dat in jullie verslag vermelden. Vermeld
dan ook (in de ‘Discussie’) waarom jullie ervan afwijken.
2. De samenstelling van de steekproef moet zodanig zijn dat hij een representatief beeld
geeft van de groep waar jullie onderzoek aan doen


De steekproef moet zodanig van samenstelling zijn dat hij een goed beeld geeft
van de te onderzoeken groep. Je noemt dat dan een representatieve steekproef.

Bij mensen zou je in een bepaald onderzoek bijvoorbeeld beide seksen, de verschillende
leeftijdsgroepen en verschillende culturele achtergrond in de juiste verhouding in je
steekproef moeten opnemen.
 Als je van deze eis moet afwijken, moeten jullie dat in je verslag vermelden.
Vermeld dan ook (in de ‘Discussie’) waarom jullie ervan afwijken.
3. Er mag slechts één factor variëren (dus: eerlijk vergelijken)
Dat variëren betekent bij experimenteel onderzoek dat er tussen de situaties die je schept
maar één factor anders is. Maar bij beschrijvend onderzoek betekent het dat je bij de
keuze van wat je gaat vergelijken zorgt dat er tussen de zaken die je wilt gaan vergelijken
maar één factor anders is.
 Let er daarbij vooral op dat de andere factoren constant blijven. Ook verschillen
die onbelangrijk lijken, moeten zo mogelijk constant gehouden worden.
 Als jullie van deze eis moet afwijken, moet dat in het verslag vermeld worden.
Vermeld dan ook (in de ‘Discussie’) waarom jullie ervan afwijken.
4. Er moet zo mogelijk een controle aanwezig zijn
 Een controle is een deel van het experiment. Hierbij zorg je dat de factor die je wil
onderzoeken een bepaalde vaste waarde heeft óf niet aanwezig is. Een controle is
dus de groep of de situatie waarmee je de rest van het experiment vergelijkt. Een
controle wordt daardoor ook wel aangeduid met controle-experiment.
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Bijv. Om het effect van koffie op het reactievermogen te bepalen, moet je eerst
weten hoe het reactievermogen zonder de invloed van koffie is. Het
reactievermogen zonder de invloed van koffie is dan de controle.
Als je van deze eis moet afwijken, moet je dat in jullie verslag vermelden. Vermeld
dan ook (in de ‘Discussie’) waarom jullie ervan afwijken.

4.1b: De conclusie: Hoe schrijf ik een discussie?
Je discussie is een van de belangrijkste onderdelen van je
profielwerkstuk/wetenschappelijk artikel. In je discussie leg je uit waarom je bepaalde
conclusies hebt getrokken, hoe die aansluiten bij je hypothese(n) en wat de
betrouwbaarheid van je onderzoek is. Je eindigt met ideeën voor vervolgonderzoek
(vervolghypothesen).
Bewijsvoering:
 verbindt jouw resultaten met de informatie uit het theoretische kader om te laten
zien in hoeverre de conclusie algemeen geldt. Je grijpt hiervoor dus terug naar de
informatie die je in je inleiding hebt gegeven. Je legt ook uit waarom je bepaalde
conclusies hebt kunnen trekken uit je resultaten.
Evaluatie van de nauwkeurigheid:
 Je legt uit in hoeverre de (on)nauwkeurigheid van de metingen/observaties
doorwerkt in de conclusie van je onderzoek.
Evaluatie van de betrouwbaarheid:
 Je legt uit in hoeverre de (on)betrouwbaarheid van de resultaten doorwerkt in de
conclusie van je onderzoek.
Ideeën voor vervolgonderzoek:
 Je legt uit hoe de ideeën voor vervolgonderzoek bijdragen aan de uitbreiding van
de informatie uit je inleiding.

1c: Het ontwerp (je gaat een eigen weg)
We zien graag dat je bij je profielwerkstuk een eigen weg gaat. Hierboven heb je kennis
gemaakt met het schriftelijke onderzoek (1.a Literatuur- of bronnenonderzoek) en met
het Hypothesetoetsend onderzoek (1.b).
Het is ook goed mogelijk om je creativiteit in te zetten en je eigen weg te gaan. Dan
ontwerp je iets. Hier is erg veel mogelijk.
 Een film maken
 Een (gast)les geven
 Een boek schrijven
 Een preek houden
 Een originele presentatie houden
 Een modeshow organiseren
 Een kledinglijn ontwerpen
 Een debat organiseren
 Een maquette maken
 Iets ontwerpen (apparaat/huis enz.)
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Indien je voor deze invalshoek kiest dan:
a. Doe je zelf een voorstel voor de opzet van je onderzoek waarbij je aangeeft op
welke deadline je wat (aantoonbaar) afhebt.
b. Bespreek je met je begeleider hoe de presentatie plaatsvindt.
c. Sluit je je werkstuk af met een verantwoording van ongeveer 1 tot 1,5 A4 waarin je
een verantwoording geeft voor de keuzes die je in je onderzoek hebt gemaakt.
d. Voor de gehele onderzoeksopzet vraag je met je begeleider toestemming aan de
afdelingsleider, die er dus wel moet zijn.
Het kiezen voor een ontwerp zorgt voor een extra punt (als bodem). Dus van de kwaliteit
van de rest van je onderzoek hangt af welke cijfer je uiteindelijk krijgt. Maar naast
kwaliteit wordt bij “Het ontwerp” ook originaliteit en zelfstandigheid beloond.

4.2: Bronnenlijst
Bij het schrijven van een profielwerkstuk maak je gebruik van bronnen. Er zijn
verschillende soorten bronnen. Voorbeelden zijn: boeken, krantenartikelen,
tijdschriftartikelen, een elektronische publicatie en een webpagina. Het is niet toegestaan
om de ideeën van een ander over te nemen en dit vervolgens als je eigen werk te
presenteren. Dit noem je plagiaat en daarvoor krijg je een 1.
In plaats daarvan moet je nauwkeurig aangeven waar je je informatie vandaan hebt. Dit
zorgt er namelijk voor dat de lezer kan controleren of de informatie die jij in je
profielwerkstuk presenteert daadwerkelijk klopt. In je profielwerkstuk verwijs je op twee
momenten naar de bronnen die je gebruikt hebt. De eerste keer is in de tekst en de
tweede keer in de literatuurlijst. In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe je in de tekst naar
je bronnen verwijst. De volgende paragraaf is gewijd aan het maken van een goede
literatuurlijst.
Er zijn twee manieren om aan te geven dat je woorden van een ander afkomstig zijn. De
eerste manier is citeren en de tweede manier is parafraseren.
Met citeren wordt het letterlijk weergeven van andermans woorden bedoeld. Dit kan op
verschillende manieren.
Kort citaat:
De woorden die je citeert zet je tussen aanhalingstekens. Dit kunnen zowel enkele als
dubbele aanhalingstekens zijn, als je maar elke keer voor dezelfde soort aanhalingstekens
kiest. Daarachter zet je tussen haken de auteur van de bron die je citeert en het jaar van
uitgave van de bron.
Bijvoorbeeld: ‘Vanaf 450 voor Christus werd Athene het culturele centrum van de Griekse
wereld. En daarmee sloeg de filosofie een nieuwe richting in.’ (Gaarder, 1994, p. 63)
Je kunt ook in de lopende tekst naar de auteur verwijzen. Dit doe je dan als volgt: Gaarder
(1994) zegt: ‘Vanaf 450 voor Christus werd Athene het culturele centrum van de Griekse
wereld. En daarmee sloeg de filosofie een nieuwe richting in.’
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Lang citaat:
Als je een stukje van meer dan 40 woorden citeert, moet je inspringen. Je hoeft dan geen
aanhalingstekens te gebruiken.
‘De mens is de maat van alle dingen’, zei de sofist Protagoras (ca. 487-420 voor
Christus). Daarmee bedoelde hij wat juist en verkeerd is, goed en slecht, altijd naar
de menselijke behoefte beoordeeld moet worden. Toen hem gevraagd werd of hij
in de Griekse goden geloofde, antwoordde hij dat dat een moeilijk onderwerp was
en het menselijk leven kort. Iemand die op die manier niet met zekerheid kan
zeggen of er een god bestaat of niet, noemen we een agnost’ (Gaarder, 1994, p.
74)
Citeren van een internetbron
Als je een webpagina citeert, noem je in de tekst alleen de auteur en het jaartal. De url
noem je alleen in de literatuurlijst. Als de auteur onbekend is, noem je de naam van de
organisatie. Als je deze ook niet kunt achterhalen, geef je de titel van de webpagina. Als je
niet weet op welke datum een stuk gepubliceerd is, gebruik je de afkorting z.d. (zonder
datum).
‘Het Pascal College is een kleine, betrokken en gezellige school en dat zie je terug in de
bovenbouw van de havo.’ (Pascal College, z.d.)
Of:
Het Pascal College (z.d.) beschrijft de havo-bovenbouw als volgt: ‘Het Pascal College is
een kleine, betrokken en gezellige school en dat zie je terug in de bovenbouw van de
havo.’
Parafraseren
Met parafraseren wordt het weergeven van andermans werk in je eigen woorden
bedoeld. Een parafrase wordt gevolgd door het tussen haakjes weergeven van de naam
van de auteur(s), het jaartal en de bijbehorende bladzijde(s). Dit kan ook weer op twee
manieren:
Je hebt een mystieke ervaring wanneer je je één geheel voelt met één of andere god of
met de wereld als geheel (Gaarder, 1994, p. 151)
of:
Volgens Gaarder (1994, p. 151) wordt met een mystieke ervaring bedoeld dat een mens
zich één geheel voelt met een of andere God of de wereld als geheel.
Sommige is een bron door meerdere auteurs geschreven. De regels voor het verwijzen
naar een dergelijke bron zijn in een aparte bijlage, die afkomstig is van de Universiteit
Twente (2014), aan het eind van dit hoofdstuk opgenomen.
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4.3: Literatuurlijst
Aan het einde van je profielwerkstuk staat de literatuurlijst. In deze lijst neem je in
alfabetische volgorde de bronnen op die je gebruikt hebt bij het schrijven van je
profielwerkstuk. De volgende bronnen worden onderscheiden: boeken, krantenartikelen,
tijdschriftartikelen, elektronische publicatie en een webpagina. Hieronder wordt
beschreven hoe je naar de verschillende soorten bronnen verwijst. Er wordt daarbij
gebruik gemaakt van de APA-richtlijn, die ook op veel universiteiten en hogescholen
wordt gebruikt.
Onderstaande informatie is gebaseerd op het boekje Voorschriften voor bronvermelding
dat het Marnix College uit Ede in 2014 voor haar leerlingen heeft geschreven.
1. Boek
REGEL: Achternaam auteur(s), voorletter(s). (Jaar van uitgave). Titel: eventuele
subtitel. Plaats uitgever: uitgever.
Kennedy, J.C. (1995) Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig.
Amsterdam: Boom.
Waal, F. de (2013) De aap in ons. Waarom we zijn wie we zijn. Amsterdam: Olympus
2. Krantenartikel
REGEL: Achternaam auteur, voorletter(s). (Jaar van uitgave, datum van uitgave). Titel:
eventuele subtitel. Naam krant, paginanummer mét p.
Hoijtink, H. (2015, 3 juni) Het werd Blatter toch te heet. Fifa-voorzitter kondigt zeer
verrassend vertrek aan, vier dagen na zijn herverkiezing. Trouw, p. 1
3. Tijdschriftartikel
REGEL: Achternaam auteur, voorletter(s). (Jaar van uitgave). Titel: eventuele subtitel.
Titel van het tijdschrift, jaargangnummer (nummer in de jaargang), paginanummer(s)
zónder p.
Berg, B. van den (2014) De moraal van het verhaal. Heracles als filosofisch rolmodel in
de Socratische traditie. Lampas. Tijdschrift voor classici (4) 356-368.
4. Elektronische publicatie
Met een elektronische publicatie wordt een artikel bedoeld dat je op internet hebt
gevonden. Omdat artikelen op internet snel worden weggehaald of veranderd, is het
belangrijk dat je noteert wanneer je deze bron hebt geraadpleegd.
REGEL: Achternaam auteur, voorletter(s). (Jaar van uitgave). Titel: eventuele
subtitel. Geraadpleegd op dag maand jaartal, van url
Bruning, M., G. Kamphof, J. van Weijrother en G. de Boer, (2014) Excelleren van
leerlingen mogelijk maken. ‘Voor één docent is het te moeilijk’. Geraadpleegd op 3
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juni 2015, van http://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/1985/excellentiehoogbegaafdheid/12811/excelleren-van-leerlingen-mogelijk-maken
5. Verwijzen naar een webpagina
Bij het verwijzen naar een webpagina zul je merken dat het niet altijd mogelijk is om te
achterhalen wie de auteur, wanneer het is geschreven en in sommige gevallen is er
zelfs geen titel.
REGEL: Achternaam auteur, voorletter(s). (Jaar van uitgave). Titel: eventuele subtitel.
Geraadpleegd op dag maand jaartal, van url
Pascal College (z.d.), VWO bovenbouw. Geraadpleegd op 22-03-2017, van
http://www.pascalcollege.nl/onze-school/afdelingen/vwo-bovenbouw.html
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Hoofdstuk 5. Het presenteren
Je sluit je profielwerkstuk af met een presentatie. Deze presentatie vindt plaats op de
profielwerkstukkendag. Voor het vwo is dit 19 december 2018 en voor de havo op 18
december 2018.
De presentatie bestaat uit twee onderdelen:
a. Een markt (alle leerlingen presenteren tegelijk en in één oogopslag hun werkstuk;
de publieksprijs is voor de beste presentatie)
b. Een presentatie in een lokaal
Vaak wordt er bij de presentatie in een lokaal een samenvatting gegeven van het
profielwerkstuk. Dit hoeft echter niet en is vooral bij de alfa- en gamma-vakken geen
aanrader. Je presentatie wordt vaak erg lang(dradig) op deze manier. Je kunt er ook voor
kiezen om eerst je onderzoeksvraag te presenteren, vervolgens een paar opmerkelijke
dingen, die je tijdens je onderzoek bent tegengekomen, te belichten en tenslotte je
conclusies te delen.
PowerPoint is een handig hulpmiddel bij het houden van een presentatie. Je kunt er
immers veel informatie op kwijt. Bovendien ziet het er mooi uit. Het is wel een heel
standaard middel – iedereen gebruikt het- en het luisteren naar een
PowerPointpresentatie wordt al snel saai. Alle informatie staat immers al op de dia en het
is verleidelijk om deze tekst voor te lezen. Andere hulpmiddelen die je voor je presentatie
kunt gebruiken zijn Prezi, een kort filmpje of kaartjes.
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je presentatie in een hele andere vorm te gieten.
Denk aan een modeshow of een kort toneelstuk.
Indien je hebt gekozen voor Het ontwerp kan de vorm van je presentatie afwijken.
Daarvoor is toestemming nodig van je afdelingsleider.
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Beoordeling literatuur-/bronnenonderzoek
(de docent omcirkelt per onderdeel het behaalde niveau)

Proces 15%
Eigen initiatief en
verantwoordelijkheid (5%)

Samenwerking met
(medeleerling en) begeleiders
(5%)
Reflectie op het leren / logboek
(wat heb ik gedaan? wat ging
goed? wat kan beter? wat neem
ik me voor voor een volgende
keer?) (5%)
Inhoud 60%
Consistentie en helderheid in
opzet inleiding (motivatie,
aanpak), hoofddeel, conclusie
(samenvatting, onderbouwd
antwoord op hoofd-en
deelvragen, daarmee
samenhangende vooruitblik).
(10%)
Denkniveau beschrijving /
analyse / evaluatie (eigen,
onderbouwde mening) (10%)
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Niveau 1 onvoldoende
1-2-3-4-5

niveau 2 voldoende - ruim
voldoende 6-7

niveau 3
goed – zeer goed 8-9

niveau 4
excellent 10

Neemt afwachtende houding
aan, komt niet of slecht
voorbereid naar
begeleidingsgesprekken,
reageert niet of matig.
Komt afspraken niet of matig
na, is niet of nauwelijks open in
de communicatie.

Neemt deels zelf initiatieven,
maar stelt zich soms
afwachtend op, geeft weinig
signalen af als het niet goed
gaat.
Komt afspraken meestal na, is
redelijk open communicatie

Neemt in alle fasen zelf
initiatieven en
verantwoordelijkheid , geeft
zelf signalen af als het niet goed
gaat.
Komt afspraken na, is open in
de communicatie.

Neemt in alle fasen initiatieven,
begeleider hoeft nauwelijks te
sturen.

Logboek ontbreekt of is weinig
zeggend ingevuld.

Logboek is aanwezig, er is enige
reflectie aanwezig op de eigen
aanpak, maar die gaat niet veel
verder dan feitelijke
verslaglegging.

Logboek is aanwezig, beknopte,
maar goede reflectie op het
eigen leren, die verder gaat dan
beschrijven en ook een analyse
bevat van het eigen
functioneren.

Komt afspraken na, is open in
de communicatie, houdt goed
rekening met medeleerling en
begeleiders.
Logboek is aanwezig, goede en
uitgebreide reflectie op het
eigen leren, die verder gaat dan
beschrijven en ook een heel
goede analyse bevat van het
eigen functioneren.

Delen ontbreken en/of
vertonen weinig of geen
samenhang en/of behoorlijke
onevenwichtigheid.

Alle onderdelen zijn aanwezig
en vertonen een redelijke
samenhang (inleiding en
conclusie sporen met elkaar,
middendeel leidt tot conclusie).

Alle onderdelen zijn aanwezig
en vertonen een goede
samenhang (inleiding en
conclusie sporen met elkaar,
middendeel leidt tot conclusie),
er is weinig overbodige
informatie.

Alle onderdelen zijn aanwezig
en vertonen een uitstekende
samenhang (inleiding en
conclusie sporen met elkaar,
middendeel leidt tot conclusie),
er is geen overbodige
informatie.

Beschrijving, analyse en/of
evaluatie ontbreken of zijn van
onvoldoende kwaliteit.

Voornamelijk (juiste)
beschrijving, summiere analyse
en evaluatie.

Goede verhouding tussen
beschrijving, analyse en
evaluatie en deze zijn alledrie
van goede kwaliteit.

Uitstekende verhouding tussen
beschrijving, analyse en
evaluatie en deze zijn alledrie
van goede kwaliteit en af en toe
zelfs uitstekend.
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Denkwijzen van het vak/de twee
vakken (de aanpak en
denkwijzen die kenmerkend zijn
voor het schoolvak, veelal
afgeleid van de academische
discipline) (10%)
Gebruikte bronnen hoeveelheid
en de kwaliteit (alleen de
bronnen die juist zijn gebruikt
tellen mee). (10%)

De vakbenaderingswijze(n) zijn
niet of nauwelijks herkenbaar.

Van het vak/ beide vakken is de
benaderingswijze enigszins
herkenbaar en juist toegepast
of van een vak goed en het
andere vak nauwelijks.

Van het vak/ beide vakken is de
benaderingswijze voor een flink
deel herkenbaar en juist
toegepast.

Voor het vak/ beide vakken is de
benaderingswijze herkenbaar
en juist toegepast.

Er zijn voornamelijk
oppervlakkige bronnen
gebruikt, zoals Wikipedia en
eenvoudige scholierensites.

Er zijn een paar relevante
populair-wetenschappelijke
bronnen gebruikt.

Er zijn meerdere relevante
wetenschappelijke bronnen
gebruikt.

Controleerbaarheid (10%)

De lijst met bronnen, de
bronvermeldingen (noten)
ontbreken en/of zijn niet
correct en/of onduidelijk.

De lijst met bronnen en de
bronvermeldingen (noten) zijn
redelijk correct en duidelijk.

Er is naast relevante populairwetenschappelijke bronnen ook
een bron van een meer
wetenschappelijk niveau
gebruikt.
De lijst met bronnen en de
bronvermeldingen (noten) zijn
correct en duidelijk.

De onderzoeksmethode is
enigszins verantwoord.

De onderzoeksmethode is goed
verantwoord.

De onderzoeksmethode is
uitstekend verantwoord.

Er is een weinig originele
vraagstelling en/of aanpak en er
is een redelijke mate van ‘eigen
werk’, her en der herkauwen

Er is een originele vraagstelling
en/of aanpak en er is duidelijk
een grote mate van 'eigen werk

Er is een originele vraagstelling
en aanpak en er is een zeer
grote mate van 'eigen werk'

Taalgebruik is niet erg helder, er
is sprake van redelijk wat stijlen spelfouten, taalgebruik is
(vanwege knip- en plakwerk)
weinig consistent.

Taalgebruik is tamelijk helder,
vertoont slechts weinig stijl- en
spelfouten, vertoont eigen stijl
van de leerling, redelijke
zinsbouw.

Taalgebruik is helder, vertoont
vrijwel geen stijl- en spelfouten,
vertoont eigen stijl van de
leerling, goede zinsbouw.

Taalgebruik is helder en fraai,
vertoont vrijwel geen stijl- en
spelfouten, vertoont eigen stijl
van de leerling, goede
zinsbouw.

Een of meer onderdelen
ontbreken, zijn slordig of niet
functioneel

Alle onderdelen zijn aanwezig
en redelijk functioneel

Alle onderdelen zijn aanwezig
en functioneel

Alle onderdelen zijn aanwezig,
functioneel en fraai

Originaliteit/eigen werk (10%)

Presentatie 25%
Taalgebruik schriftelijk
verslag(5%)

Verzorging schriftelijk
verslag(5%) (voorblad,
inhoudsopgave,
paginanummers, alineaindeling, bladspiegel, mapje,
lettertype)
Presentatie pws 15% zie blz. 32
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De onderzoeksmethode is
nauwelijks of niet verantwoord.
Er is een grote mate van ‘knipen-plakwerk’

De lijst met bronnen is correct
en duidelijk en er is een
uitgebreid notenapparaat.
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Beoordeling hypothesetoetsend onderzoek
(de docent omcirkelt per onderdeel het behaalde niveau)

Niveau 1 onvoldoende 1-2-3-4-5
Proces 15%
Eigen initiatief en
verantwoordelijkheid (5%)

Samenwerking met
(medeleerling en) begeleiders
(5%)
Reflectie op het leren / logboek
(wat heb ik gedaan? wat ging
goed? wat kan beter? wat
neem ik me voor voor een
volgende keer?) (5%)
Inhoud (60%)
Inleiding (10%)
Met onderzoeksvraag
en hypothese
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niveau 2 voldoende - ruim
voldoende 6-7

niveau 3 goed – zeer goed 8-9

Niveau 4 excellent 10

Neemt afwachtende houding aan,
komt niet of slecht voorbereid naar
begeleidingsgesprekken, reageert
niet of matig.
Komt afspraken niet of matig na, is
niet of nauwelijks open in de
communicatie.
Logboek ontbreekt of is weinig
zeggend ingevuld.

Neemt deels zelf initiatieven,
maar stelt zich soms afwachtend
op, geeft weinig signalen af als
het niet goed gaat.
Komt afspraken meestal na, is
redelijk open communicatie

Neemt in alle fasen zelf
initiatieven en
verantwoordelijkheid , geeft zelf
signalen af als het niet goed gaat.
Komt afspraken na, is open in de
communicatie.

Logboek is aanwezig, er is enige
reflectie aanwezig op de eigen
aanpak, maar die gaat niet veel
verder dan feitelijke
verslaglegging.

Logboek is aanwezig, beknopte,
maar goede reflectie op het eigen
leren, die verder gaat dan
beschrijven en ook een analyse
bevat van het eigen functioneren.

Is gebaseerd op informatiebronnen
uit het dagelijks leven of op 1
wetenschappelijke bron.

Is gebaseerd op verschillende
wetenschappelijke bronnen.

Is gebaseerd op informatie uit
verschillende wetenschappelijke
bronnen, die verwerkt zijn tot een
samenhangende tekst, waarin het
centrale onderzoeksonderwerp
duidelijk naar voren komt.

Is gebaseerd op informatie uit
verschillende wetenschappelijke
bronnen, die verwerkt zijn tot een
samenhangende tekst, waardoor het
onderzoeksonderwerp vanuit
verschillende onderzoeksrichtingen
bekeken wordt.

De onderzoeksvraag vermeldt 1
variabele die je wilt onderzoeken
tijdens het onderzoek.
De hypothese vermeldt een uitkomst
van 1 variabele die je wilt meten of
waarnemen tijdens het onderzoek.

De onderzoeksvraag vermeldt
meerdere variabelen die je wilt
onderzoeken tijdens het
onderzoek.
De hypothese vermeldt een
uitkomst van meerdere
variabelen, die je wilt meten of
waarnemen tijdens het
onderzoek.

De onderzoeksvraag beschrijft
welk verband je wilt onderzoeken
tussen de onafhankelijke en
afhankelijke variabele.
De hypothese beschrijft het
verband dat je bij het onderzoek
denkt aan te tonen.

De onderzoeksvraag beschrijft welk
verband je wilt onderzoeken tussen de
onafhankelijke en afhankelijke variabele
en sluit aan bij de informatie uit eerder
onderzoek zoals je hebt vermeld in je
inleiding.
De hypothese sluit volledig aan bij de
informatie die je in de inleiding hebt
vermeld

Neemt in alle fasen initiatieven,
begeleider hoeft nauwelijks te sturen.

Komt afspraken na, is open in de
communicatie, houdt goed rekening met
medeleerling en begeleiders.
Logboek is aanwezig, goede en
uitgebreide reflectie op het eigen leren,
die verder gaat dan beschrijven en ook
een heel goede analyse bevat van het
eigen functioneren.

Profielwerkstuk instructie 2018-19
Methode (10%)

Bevat 1 aspect dat je meet of waar je
op let bij het onderzoek.

Je gebruikt maar een aantal
proefpersonen/kiest een paar
objecten uit de onderzoekspopulatie
om je onderzoek te doen.

Resultaten (5%)

Je geeft alle meetwaarden uit het
experiment weer.

Bevat meerdere aspecten die je
meet of waar je op let tijdens het
onderzoek.

Bevat een uitleg over hoe je
verschillende aspecten van het
onderzoek met elkaar
combineert.

Is geschikt om de onderzoeksvraag
volledig te beantwoorden en/of om de
hypothese te toetsen.

Je trekt een steekproef uit de
onderzoekspopulatie, waarin alle
variabelen voorkomen die van
belang zijn voor het
beantwoorden van de
onderzoeksvraag.
Je hebt het gemiddelde berekend
van iedere serie meetwaarden van
een vergelijkbare meting.

Je berekent/schat hoe groot de
steekproef zou moeten zijn om
uiteindelijk zo betrouwbaar
mogelijke resultaten te krijgen.

Je zorgt ervoor dat de steekproef
representatief is voor de gehele
onderzoekspopulatie (dus bijv.
percentage jongens en meisjes gelijk).

Je hebt van iedere meetwaarde
de spreiding rond het gemiddelde
berekend.

Je hebt met behulp van de spreiding en
meetonzekerheid benoemd welke
meetwaarden binnen je onderzoek
passen en welke eventueel weggelaten
mogen worden. En deze spreiding
gebruikt om uit te leggen hoe
betrouwbaar de resultaten zijn.

De meetwaarden staan netjes in
tabellen en grafieken (indien van
toepassing).

Je hebt indien van toepassing je
meetwaarden in tabellen en
grafieken verwerkt.
Geeft aan in hoeverre er een
verband is tussen de waarden van
de onafhankelijke en afhankelijke
variabelen uit je onderzoek.
De bewijsvoering legt uit in
hoeverre de conclusie door alle
resultaten uit het uitgevoerde
onderzoek ondersteund wordt.

Daarnaast staan je gegevens netjes
verwerkt in tabellen en grafieken (indien
van toepassing)

Conclusie (10%)

Gaat in op 1 variabele uit de
onderzoeksvraag en is in algemene
bewoordingen geformuleerd.

Gaat in op meerdere variabelen
uit de onderzoeksvraag.

Discussie (5 %)

De bewijsvoering bevat 1 resultaat
waardoor de conclusie ondersteund
wordt.

De bewijsvoering bevat meerdere
resultaten waardoor de conclusie
ondersteund wordt.

Je noemt 1 factor die de
nauwkeurigheid van de metingen of
observaties beïnvloed kan hebben.

Je noemt meerdere factoren die
de nauwkeurigheid van de
metingen of observaties
beïnvloed kunnen hebben.

Je legt uit in welke mate de
beschreven factoren de
nauwkeurigheid van de metingen
beïnvloed hebben.

Je legt uit in hoeverre de
(on)nauwkeurigheid van de
metingen/observaties doorwerkt in de
conclusie van je onderzoek.

Je noemt meerdere factoren die
van invloed kunnen zijn geweest

Je legt uit in welke mate de
beschreven factoren van invloed

Je legt uit in hoeverre de
(on)betrouwbaarheid van de resultaten

Bewijsvoering

Evaluatie van de
nauwkeurigheid

Evaluatie van de
betrouwbaarheid
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Je noemt 1 factor die van invloed kan
zijn op de betrouwbaarheid van de
resultaten.

Geeft aan in hoeverre het (eventueel)
gevonden verband aansluit bij de
informatie uit het theoretisch kader.
De bewijsvoering verbindt jouw
resultaten met de informatie uit het
theoretische kader om te laten zien in
hoeverre de conclusie algemeen geldt.
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Ideeën voor vervolgonderzoek

Gebruikte bronnen
hoeveelheid en de kwaliteit
(alleen de bronnen die juist
zijn gebruikt tellen mee). (10%)
Controleerbaarheid (10%)

op de betrouwbaarheid van de
resultaten.

zijn op de betrouwbaarheid van
de resultaten.

doorwerkt in de conclusie van je
onderzoek.

Je noemt meerdere ideeën voor
vervolgonderzoek die aansluiten
bij dit onderzoek.

Je beschrijft hoe de ideeën voor
vervolgonderzoek bijdragen aan
het verbeteren en/of uitbreiden
van de uitkomsten van dit
onderzoek.
Er is naast relevante populairwetenschappelijke bronnen ook
een bron van een meer
wetenschappelijk niveau gebruikt.
De lijst met bronnen en de
bronvermeldingen (noten) zijn
correct en duidelijk.

Je legt uit hoe de ideeën voor
vervolgonderzoek bijdragen aan de
uitbreiding van de informatie uit je
inleiding.

De onderzoeksmethode is
enigszins verantwoord.
Er is een weinig originele
vraagstelling en/of aanpak en er is
een redelijke mate van ‘eigen
werk’, her en der herkauwen

De onderzoeksmethode is goed
verantwoord.
Er is een originele vraagstelling
en/of aanpak en er is duidelijk een
grote mate van 'eigen werk

De onderzoeksmethode is uitstekend
verantwoord.
Er is een originele vraagstelling en
aanpak en er is een zeer grote mate van
'eigen werk'

Taalgebruik is niet erg helder, er is
sprake van redelijk wat stijl- en
spelfouten, taalgebruik is (vanwege
knip- en plakwerk) weinig consistent.

Taalgebruik is tamelijk helder,
vertoont slechts weinig stijl- en
spelfouten, vertoont eigen stijl
van de leerling, redelijke
zinsbouw.

Taalgebruik is helder, vertoont
vrijwel geen stijl- en spelfouten,
vertoont eigen stijl van de
leerling, goede zinsbouw.

Taalgebruik is helder en fraai, vertoont
vrijwel geen stijl- en spelfouten, vertoont
eigen stijl van de leerling, goede
zinsbouw.

Een of meer onderdelen ontbreken,
zijn slordig of niet functioneel

Alle onderdelen zijn aanwezig en
redelijk functioneel

Alle onderdelen zijn aanwezig en
functioneel

Alle onderdelen zijn aanwezig,
functioneel en fraai

Je noemt 1 idee voor een
vervolgonderzoek dat aansluit bij dit
onderzoek.

Er zijn voornamelijk oppervlakkige
bronnen gebruikt, zoals Wikipedia en
eenvoudige scholierensites.

Er zijn een paar relevante
populair-wetenschappelijke
bronnen gebruikt.

De lijst met bronnen, de
bronvermeldingen (noten) ontbreken
en/of zijn niet correct en/of duidelijk.

De lijst met bronnen en de
bronvermeldingen (noten) zijn
redelijk correct en duidelijk.

De onderzoeksmethode is nauwelijks
of niet verantwoord.
Originaliteit/eigen werk (10%)

Presentatie 25%
Taalgebruik schriftelijk
verslag(5%)
Verzorging schriftelijk
verslag(5%) (voorblad,
inhoudsopgave,
paginanummers, alineaindeling, bladspiegel, mapje,
lettertype)
Presentatie pws 15% zie blz. 31
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Er is een grote mate van ‘knip-enplakwerk’

Er zijn meerdere relevante
wetenschappelijke bronnen gebruikt.

De lijst met bronnen is correct en
duidelijk en er is een uitgebreid
notenapparaat.
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Beoordeling presentatie (15%)
(de docent omcirkelt per onderdeel het behaalde niveau)
niveau 1
onvoldoende
1-2-3-4-5

Contact met het publiek (20%)
Enthousiasme: De leerling spreekt enthousiast en
geïnspireerd over zijn onderzoek
(Oog)contact: De leerling heeft tijdens zijn
presentatie (oog)contact met het publiek en
weet het op die manier bij de les te houden
Inhoud (50%)
Opening: De leerling weet de presentatie op een
pakkende wijze te openen en weet meteen alle
ogen op zich gericht
Doelstelling onderzoek: Het is voor de
toehoorders duidelijk wat de leerling onderzocht
heeft en waarom dit onderzoek van belang is
Structuur: De presentatie heeft een logische
opbouw, waardoor zij voor de toehoorders goed
te volgen is
Kennis: De leerling laat zien boven de stof te
staan en kan de vragen uit het publiek
moeiteloos beantwoorden
Conclusie: De leerling weet zijn conclusies
duidelijk en overtuigend over te brengen aan het
publiek
Verzorging van de presentatie (30%)
Taalgebruik: Het taalgebruik van de leerlingen is
afgestemd op het publiek en de leerlingen leggen
de relevante begrippen goed uit
Tempo/verstaanbaarheid
De leerling spreekt niet te snel en is goed te
verstaan

Afwisselende presentatievormen: De leerling
maakt gebruik van verschillende
presentatievormen waardoor de voordracht
aantrekkelijk wordt om naar te luisteren

31

niveau 2
voldoen
de ruim
voldoen
de
6-7

niveau 3
goed –
zeer goed
8-9

niveau 4
excellent
10

Opmerkingen

Profielwerkstuk instructie 2018-19

Uiterlijk maandag 14 mei: samenwerking en begeleider
Je geeft aan je afdelingsleider door met wie je samenwerkt (samenwerking als duo twee graag; samenwerking als trio is niet toegestaan).
Je geeft aan wie je beoogde begeleider is. Als je een naam van een begeleider aangeeft, houdt dit in dat deze begeleider bereid is om deze rol voor jou/jullie
op zich te nemen.
Deze informatie vermeld je op de lijst die op de deur van je afdelingsleider hangt.

32
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Gedegen uitgewerkt onderzoeksplan per 18 juli 2018
(uiterlijk te uploaden in Apprentice woensdag 18 juli)
Na(a)m(en)
Voorlopige titel profielwerkstuk

Vak(ken)

Soort profielwerkstuk
Soort onderzoek
Hoofdvraag

Deelvragen (inclusief
levensbeschouwelijke
vraag/vragen)

Hypothese
Werkwijze/hulpmiddelen/bronnen

33
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Presentatievorm

Taakverdeling

Naam vakdocent en akkoord
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Deadline 1 - 18 juli 2018 Uitgewerkt en gedegen onderzoeksplan is afgerond
Naam/Namen

Begeleider

Vak

Titel

Het opzetten van een onderzoek ingeleverd
Profielwerkstuk onderzoeksplan ingeleverd
Logboek ingeleverd

Akkoord begeleider:
Uploaden in Apprentice.
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Deadline 2 - 10 september 2018 Eerste hoofdstuk of ontwerp
Naam/namen

Begeleider

Vak

Titel

Bijgewerkt logboek ingeleverd
Hoofdstuk 1 ingeleverd
Voorlopige bronnenlijst ingeleverd

Akkoord begeleider:

Uploaden in Apprentice. Je begeleider kijkt het na uiterlijk maandag 18 september.
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Deadline 3 - 26 november 2018 Eerste opzet van het gehele profielwerkstuk of ontwerp (alle hoofdstukken)
Naam/namen

Begeleider

Vak

Titel

Bijgewerkt logboek ingeleverd

Voorlopige versie profielwerkstuk
ingeleverd
Akkoord begeleider:

Uploaden in Apprentice. Je begeleider kijkt het na uiterlijk 3 december.
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Deadline 4 - 14 december 2018 Definitief profielwerkstuk of ontwerp met bronnenlijst en logboek
Naam/namen

Begeleider

Vak

Titel

Bijgewerkt logboek ingeleverd

Definitieve versie profielwerkstuk
ingeleverd
Akkoord begeleider:

Uploaden in Apprentice. Je begeleider kijkt het na uiterlijk 17 december. Alleen nog kleine verbeteringen en laatste correcties zijn toegestaan.
De presentaties zijn voor het vwo op woensdag 19 december en voor de havo dinsdag 18 december. Het profielwerkstuk moet uiterlijk 22 december
geheel af zijn en zijn geupload in Apprentice.
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Deadline 5 - 22 december 2018 Doorvoering laatste correcties en verbeteringen
Daarmee is je werkstuk definitief. Via Apprentice kun je een prachtige en professionele layout kiezen en deze op papier laten drukken. Eventuele kosten
hiervan zijn voor eigen rekening.

39
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Bijlage 1: Voorbeeld bronnenlijst APA
Universiteit Twente, voorbeelden verwijzingen volgens APA

Omschrijving
Boek van één
auteur

Referentie
Bandura, A.J. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs,
NJ: Prentice Halls.

Tijdschriftartikel
van één auteur
(nummering
per volume)
Tijdschriftartikel
van twee
auteurs
(nummering
per issue)

Mellers, B.A. (2000). Choice and the relative pleasure of
consequences. Psychological Bulletin, 126, 910-924.

Hoofdstuk van
één auteur uit
een
geredigeerde
bundel.
Tijdschriftartikel
van drie tot zes
auteurs
(idem voor
boek)

Bjork, R.A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism
in human memory. In H.L. Roediger III & F.I.M. Craik (eds.),
Varieties of memory & consiousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ:
Erlbaum.

Instantie of
groep als
auteur

Centraal bureau voor de statistiek (1998). Jaarboek onderwijs
1998 : feiten en cijfers bijeengebracht door het CBS. Alphen aan
den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.

Krantenartikel

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic
social status. The Washington Post, pp. A1,A4.
Als artikel niet verder gaat op de eerstvolgende pagina, geef
dan alle paginanummers aan.
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J.(2001). Role of reference
elementsin the selection of resources by psychology
undergraduates [Elektronische versie]. Journal of Bibliographic
Research, 5, 117-123.

Elektronisch
artikel met
precies
dezelfde
papieren versie
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Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process
in organizations. Consulting Psychology journal: Practice and
Research, 45(2), 10-36.

Saywitz, K.J., Mannarino, A.P., Berliner, L., & Cohen, J.A. (2000).
Treatment for sexually abused children and adolescents.
American Psychologist, 55, 1040- 1049.

Verwijzing
(Bandura, 1977) of
geplaatst in zin:
“volgens Bandura
(1977) is”
Bij citaat of
verwijzen naar
specifiek deel in
tekst gebruik
(Bandura, 1977, p.
8)
(Mellers, 2000) of
geplaatst in zin:
“volgens Mellers
(2000) is”
(Klimoski &
Palmer, 1993) of
geplaatst in zin:
“volgens Klimoski
en Palmer (1993)
is”
Bjork (1989) of
geplaatst in zin:
“volgens Bjork
(1989) is”
Eerste verwijzing:
(Saywitz,
Mannarino,
Berliner & Cohen,
2000)
verdere citaties:
Saywitz et al.
(2000)
Eerste verwijzing:
(Centraal bureau
voor de statistiek
[CBS],1998)
Daarna: (CBS,
1998)
Schwartz (1993)

(VandenBos,
Knapp, & Doe
2001)
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Elektronisch
artikel zonder
papieren versie

Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions
to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3,
Article 0001a. Verkregen op 20 november, 2000, via
http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html

Elektronisch
document van
een universiteit
of faculteit

Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., & Nix, D. H. (1993).
Technology and education: New wine in new bottles: Choosing
pasts and imagining educational futures. Verkregen op 24
augustus, 2000, via Columbia University, Institute for Learning
Technologies Web site:
http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.html

Elektronisch
document
waarbij geen
auteur of
datum bekend
is.

GVU's 8th WWW user survey. (z.d.). Verkregen op 8 augustus,
2000, van http://www.cc.gatech.edu/gvu/
usersurveys/survey1997-10/.
Bij een Engelstalige scriptie:
GVU's 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000,
from http://www.cc.gatech.edu/gvu/ usersurveys/survey199710/.
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Fredrickson
(2000)
Bij citatie,waarbij
paragraafnummer
bekend is:
Fredrickson
(2000, ¶ 5)
Fredrickson
(2000, Conclusion
section, para.1)
Paragraaf kan
worden
aangegeven door
¶ of para.
Eerste verwijzing:
Chou ,
McClintock,
Moretti en Nix
(1993)
Daarna: Chou et
al. (1993)
(“GVU’s 8th
WWW”, z.d.)
(“GVU’s 8th
WWW”, n.d.)
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Bijlage 2: informatie vakken
Levo (verplicht voor vwo)
Onderstaand onderdeel van Levo geldt alléén voor vwo-leerlingen!
Het Pascal College is een school waar in alle leerjaren en in vele lessen direct en indirect
aandacht wordt besteed aan de manier waarop mensen tegen het leven aankijken. Met
name ook de manier waarop mensen zich in hun handelen laten leiden door een geloof of
speciale visie op mensen. Daarom wordt er van jou gevraagd in je profielwerkstuk één
hoofdstuk te besteden aan een levensbeschouwelijke visie op het door jou gekozen
onderwerp.
Onderwerp en beoordeling

Het onderwerp van je profielwerkstuk en de visie van waaruit je het probleem benadert,
wordt beoordeeld en goedgekeurd door de docent van het vak dat je hebt gekozen. Het
levensbeschouwelijke deel wordt apart beoordeeld door je docent Levo. Het is de
bedoeling dat je uiterlijk 12 november 2018 aangeeft in het
profielwerkstukonderzoeksplan hoe de opzet wordt van je hoofdstuk over een
levensbeschouwelijke visie op je onderwerp. Ga hier pas mee aan de slag op het moment
dat de levo-docent je opzet heeft goedgekeurd. Je hoeft dit onderdeel niet apart te
presenteren. Dit doe je tijdens de presentatie van het hele profielwerkstuk. De uiterste
inleverdatum van het levo-hoofdstuk is 3 december (net als het hele profielwerkstuk).
Het cijfer voor het levo-onderdeel telt mee in je eindcijfer (zie Levopagina in je PTA). Denk
eraan dat je er zelf zorg voor draagt dat je werkstuk ook bij de levo-docent terecht komt.
Voor vragen, opmerkingen en een tussentijds oordeel kun je ook gebruik maken van de
email van je levo-docent (m.muijlaert@pascalcollege.org of l.donck@pascalcollege.org ).

Andere vakken
Aardrijkskunde

In principe zijn veel onderwerpen goed, zolang je maar een verschijnsel en een gebied
kiest. Hieronder staan mogelijke onderwerpen om ideeën op te doen. Je kunt natuurlijk
ook je lesboek gebruiken om inspiratie op te doen.
Gebieden
 Het grensgebied Mexico – VS (of een vergelijkbaar grensgebied)
 Het middellandse zeegebied
 Indonesië / zuidoost Azië
Onderwerpen
 Rivierbeheer (bijv. langs de grensmaas in Limburg)
 Stedelijke problematiek (bijv. in Zaandam)
 Vulkanisme (bijv. de Etna in Italië)
 Aardbevingen (bijv. de gevolgen van recente aardbeving)
42
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Bodemdegradatie ( bijv. verzilting rond het Aralmeer)
Klimaatverandering (en de gevolgen hiervan op locale schaal)
Globalisering
Ontwikkelingsgraad (een vergelijking tussen twee landen)
Migratie
Remote sensing (bijv. het gebruik van remote sensing bij kustbeheer)

Biologie

Bij biologie is het profielwerkstuk gebaseerd op eigen onderzoek (experiment). Tijdens
de verschillende fasen van het onderzoek moet steeds overleg plaatsvinden met docent
en TOA. In principe zijn heel veel onderwerpen mogelijk (zie voorbeelden onderaan). Je
kunt samenwerken met een afdeling van een universiteit of met een bedrijf.
Het onderzoek moet zo wetenschappelijk mogelijk aangepakt worden. Met controles en
voldoende proefpersonen (indien van toepassing). Om iets zinnigs over de resultaten te
kunnen zeggen (bij onderzoeken met proefpersonen en/of enquetes) heb je vaak
statistiek nodig. Dit kan in samenwerking met wiskunde. Je begeleidend docent helpt je
hierbij.
Voorbereidingsfase:







Wat is het doel van je experiment?
Wat is je hypothese?
Maak een werkplan en laat dit goedkeuren
Zoek achtergrondinformatie
Doe een proefexperiment en pas aan wat nodig is
Reserveer bij de TOA wat je nodig hebt

Uitvoeringsfase:





Uitvoering van het werkelijke onderzoek (maak afspraak met TOA)
Verwerking van je gegevens in tabellen/grafieken/tekeningen
Eventueel samenwerking met wiskunde voor de statistiek
Houd je docent wekelijks op de hoogte van je vorderingen!

Afsluitingsfase:
Je schrijft een verslag. Hoe dit verslag eruit moet zien, vind je in hoofdstuk 4 van dit
boekje.
Voorbeelden van profielwerkstukken en mogelijke onderwerpen:
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Onderzoek naar de samenhang tussen conditie en lichaamskenmerken
(vetpercentage, bloeddruk etc.) van brugklassers van het Pascal College.
Forensisch onderzoek (DNA onderzoek in samenwerking met de VU).
Onderzoek naar het concentratievermogen van proefpersonen in verschillende
situaties (getest met neuropsychologische testen)
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Plantengroei onder bepaalde omstandigheden
Ecologisch onderzoek
Diergedrag (ook bij de mens)
Ontwerpen lesmateriaal (bijvoorbeeld i.s.m. CKV) en uittesten of dit materiaal
beter is dan bestaand materiaal.

Bsm
Onderwerpen die bij BSM tot de mogelijkheden behoren (gelet op de exameneisen van
het vak):


Bewegen en regelen
De rol van instructeur, begeleider/coach, vakjury, scheidsrechter, spelleider bij
verschillende sporten/situaties.



Bewegen en gezondheid
-Bewegen en welzijn
-Bewegen en risico’s



Bewegen en samenleving
-De maatschappelijke betekenis van sport en bewegen.
-Het beleid ten aanzien van sport (op allerlei niveaus).
-Maatschappelijke factoren die van invloed zijn op actieve en passieve sportbeleving.

Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een combinatie met een ander vak, bijvoorbeeld met
biologie als het gaat over gezondheid of met maatschappijleer als het gaat over beleid
ten aanzien van sport.
Economie
Kies een macro-economisch onderwerp dat je genoeg boeit om er vele uren aan te
besteden. Natuurlijk is het leuk een actueel onderwerp als de kredietcrisis te gebruiken,
maar je kunt ook een historisch economisch onderzoek doen (bronnen vinden is dan
misschien wat lastiger). Kies je onderwerp niet te breed: baken het af. Een hoofdvraag als
‘wat zijn de economische gevolgen van de vergrijzing?’ is bijvoorbeeld niet te
onderzoeken. Wees specifiek: voor welk land, welke groepen (overheid? producenten?
consumenten?), voor nu of in de toekomst?
Je kunt ook een onderwerp kiezen uit de onderstaande lijst. Deze zijn nog heel breed en
zul je dus zeer duidelijk moeten afbakenen:
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Kredietcrisis
Vergrijzing
Globalisering
Conjunctuur
Werkloosheid
Ontwikkelingsproblematiek
De Europese Unie
Snel groeiende economieën zoals China, India of Brazilië
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Belang Schiphol, Rotterdam
Poldermodel
Internationale handel
Milieu en economische groei
Sociaal-economisch beleid overheid (Prinsjesdag, MEV)
Structuurbeleid
Monetair beleid van de ECB

Belangrijk is dat je een onderwerp pas definitief kiest als je zeker weet dat je er
voldoende goede informatie over kunt vinden. Hiermee voorkom je teleurstelling.
Mocht je onderwerp gaan over één bedrijf, dan geldt het als een m&o onderwerp.
Geschiedenis
Bij geschiedenis kan je een onderwerp uit de 10 tijdvakken nemen die in de
(voor)examenklas(sen) worden behandeld en daar dieper op ingaan. Zorg wel dat je niet
alleen beschrijvende vragen stelt aan je onderwerp, maar ook verklarende en
evaluerende vragen. Baken je onderwerp goed af (periode/gebied). Vaak is het
interessant om zaken met elkaar te vergelijken. (Bijvoorbeeld persoonlijkheden uit de
geschiedenis (Hitler versus Stalin), politieke stromingen en een bepaalde kwestie
(liberalen/socialisten/confessionelen versus schoolstrijd/ sociale kwestie), een kwestie in
verschillende periodes (de positie van de vrouw in de oudheid en de middeleeuwen) etc.
etc.. Het moet een eigen onderzoek zijn, dat nog niet eerder is gedaan. Wees dus creatief
in het bedenken van onderzoeksvragen! Wat betreft bronnen, beperk jezelf niet tot
internetsites, maar gebruik ook boeken, tijdschriften, krantenartikelen en bijvoorbeeld
interviews. Het is vaak ook interessant om musea/archieven te bezoeken. Vaak beginnen
historische onderzoeken met de vraag: In hoeverre……
Een aanrader is om naar je (mogelijke) vervolgopleiding te kijken en historische aspecten
van deze studie te onderzoeken. De onderwerpkeuze is vrij, maar overleg altijd eerst met
een geschiedenisdocent voordat je gaat beginnen.
Grieks/Latijn (gymnasium)
Je kunt ook een profielwerkstuk maken voor de vakken Grieks en Latijn. Omdat in deze
vakken zowel op de taal als de cultuur van de Grieken en Romeinen wordt ingegaan, zijn
de onderwerpen waaruit je kunt kiezen heel divers. Op de website van de Rijksuniversiteit
Groningen vind je onder meer de volgende suggesties:
- Latijn: vroeger en nu
- Hercules of Heracles?
- Olympische Spelen: mythe en werkelijkheid
- Retorica: de kunst van het overtuigen
Je kunt natuurlijk ook een historisch, filosofisch of archeologisch onderwerp kiezen. Zo is
zijn er de afgelopen twee jaren profielwerkstukken geschreven over de eerste Griekse
geschiedschrijvers en over de vrouwen van de keizers uit het Julisch-Claudische huis.
Kunst
Bij kunst maak je kennis met diverse vormen van kunst en cultuur. Je leert over een aantal
hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis, maar er is weinig tijd om ergens diep op in te
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gaan. In een profielwerkstuk kan je een interessant onderwerp dat je in de les
tegenkwam verder bestuderen (verdieping). Of je kunt een onderwerp nemen dat
helemaal niet op het programma staat, maar waarin je op een andere manier
geïnteresseerd bent geraakt (verbreding).
Onderwerp
Naast bovenstaande suggesties kan je je richten op technieken, materiaalgebruik,
kunststromingen/kunstenaars van alle disciplines (architectuur, schilder/beeldhouwkunst, muziek, kunstgeschiedenis/filosofie, dans, toneel/theater etc.) b.v.:
 De kunst van de klassieke oudheid als belangrijke bron voor later kunstenaars.
 Invloed van primitieve kunst op de beeldvorming van niet-primitieve kunstenaars
 De architectuur van houten huizen in de Zaanstreek (in combinatie met
geschiedenis).
 Ontwikkeling van theater, dans, musical (eventueel gekoppeld aan kerstmusical
op school).
 Het belang van de videoclip in deze tijd.
 Reclame en marketing van een bepaald product.
 De ontwikkeling van muziek als protestbeweging (blues, punk).
Maatschappijwetenschappen (havo)
Ben je geïnteresseerd in de wereld om je heen en vraag jij je wel eens af waarom
sommige mensen in de criminaliteit belanden en andere niet, of wat de invloed van
videoclips is op gedrag? Wil je graag journalist worden, of probeer jij je zo goed mogelijk
voor te bereiden op een sociaal georiënteerde opleiding? Wil je weten wat er nou
werkelijk allemaal aan de hand is in de politiek? Ben jij degene die in discussies graag wat
zinnigs zegt? Schrijf dan je profielwerkstuk bij maatschappijwetenschappen.
Mogelijke onderwerpen:
1.
De publieke omroep
2.
Centrum Jeugd en Gezin
3.
Het einde van de Nederlandse dagbladen
4.
Nationale identiteit
5.
Het Openbaar Ministerie
6.
Vrouwen en Criminaliteit
7.
Stemmen
8.
Populisme
1.
Abortus
2.
Alcohol
3.
Criminaliteit onder jongeren
4.
Dyslexie, depressie, roken
5.
Emancipatie
6. Europese Unie
7. Euthanasie
8. Hoe werkt Facebook?
9. Internet en Recht
10. Kabinetsformatie
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mensenrechten
Nationalisme
Pesten
Soevereiniteit
Sportregels en doping
Strafrecht
Totstandkoming van wetten
Verenigde Naties
Wikileaks

Management en Organisatie
Het vak economie houdt zich vooral theoretisch bezig met de economie van het hele
land. Zo gaat economie bijvoorbeeld in op de oorzaken van werkloosheid, inflatie en
schommelingen in aandelenkoersen. Het vak M&O houdt zich meer bezig met de praktijk
van de onderneming. Bij M&O gaat het dus vooral om wat er binnen organisaties gebeurt.
Organisaties heb je in allerlei vormen: groot en klein, commercieel (het draait om winst
maken) en niet-commercieel (waar winst maken niet de eerste prioriteit heeft,
bijvoorbeeld een sportclub), producerend of dienstverlenend. Je komt bij M&O allerlei
zaken tegen die te maken hebben met de keuzes die binnen een bedrijf gemaakt moeten
worden, om de concurrentie met andere ondernemingen aan te kunnen. Welke
producten worden er gemaakt, welke prijs wordt er gevraagd voor deze producten,
hoeveel kost de productie, op welke manier werkt de promotie van de producten, waar
haal ik kapitaal vandaan voor mijn bedrijf, etc.
Je kunt voor je profielwerkstuk kiezen uit o.a. de volgende onderwerpen:
 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 Corporate Governance: regelgeving voor bedrijven
 Marketing
 Supermarktprijzenoorlog
 Fictieve onderneming opzetten
Je kunt natuurlijk ook je lesboek gebruiken om inspiratie op te doen. Ten slotte: Kies je
onderwerp niet te breed: baken het af.
Moderne Vreemde Talen
Het gekozen onderwerp moet een link hebben met de Angelsaksische wereld / het Duitse
taalgebied / het Francofone taal- en cultuurgebied in Europa of in de voormalige
kolonieën. Voor Duits en Engels moet in die taal worden geschreven en gepresenteerd,
voor Frans wordt het onderzoek geschreven in het Nederlands, en schrijf je alleen de
samenvatting van je onderzoek in het Frans en verzorg je de presentatie in het Frans.
Mogelijke bronnen voor je profielwerkstuk: boeken, tijdschriften, internet, interviews,
films, televisiedocumentaires en geluidsopnames.
Natuurkunde

Een profielwerkstuk voor natuurkunde is vooral een practicumopdracht. Bij eerdere
practicumopdrachten lag het onderwerp meestal vast - bij het profielwerkstuk bepaal je zelf
het onderwerp.
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Je verricht onderzoek aan een bepaald verschijnsel, je zoekt een bepaald verband op, je kijkt
naar de effecten van het veranderen van een grootheid. Hiervoor moet je een
onderzoeksplan opstellen en uitzoeken hoe en waarmee je metingen je wilt doen.Maak op
tijd afspraken met de TOA over het gebruik van het -lab en de benodigde apparatuur.
Van doorslaggevend belang is de keuze van je onderwerp: kies een voor jou interessant
onderwerp. Bedenk dat het kiezen van een onderwerp en het formuleren van een goede
onderzoeksvraag een tijdsinvestering is die zich dubbel en dwars terugverdient. In de les zal
hieraan aandacht besteed worden.
Denk bij een onderwerpkeuze eens aan
- je belangstellingssfeer: fotografie, sport, muziek, sterrenkunde
- je vervolgopleiding: de medische wereld, energie/milieu, automatisering,
modelberekeningen met Coach
- artikelen in dagbladen (wetenschapsbijlagen) en tijdschriften (Natuur en Techniek,
Explore, Delft Integraal in 026)
- filmpjes op TV (Discovery Channel) of op internet (Kennislink, Natuurkunde.nl,
YouTube- Science&Technology))
- demonstratieproeven uit de natuurkunde lessen (daar kwam vaak alleen maar een
verschijnsel ter sprake en werd er niets gemeten)
- voorbeelden uit je natuurkunde boek (demonstratieproeven, practicumopdrachten,
maar ook sommen)
- mappen met voorbeelden in het -lab
- lijsten met onderwerpen voor profielwerkstukken op de site van bijna elke
Nederlandse universiteit.
Eisen die aan het werk worden gesteld:
- Er wordt enige aandacht geschonken aan de maatschappelijke en /of historische
context van het onderwerp.
- Een praktisch gedeelte maakt deel uit van het werk. Maak hiervoor tijdig afspraken
met de TOA.
- Tijdens de uitvoeringsfase rangschik je de resultaten en voer je eventuele
berekeningen uit. Je vergelijkt de resultaten met je verwachtingen.
- Een apparaat zelf bouwen.
Natuurkundig onderzoek gebeurt altijd omdat er een of meer onderzoeksvragen
moeten worden beantwoord. Die onderzoeksvraag staat dus altijd centraal. Soms is
het, om die vraag te kunnen beantwoorden, nodig om een apparaat zelf te bouwen.
Overleg vooraf is dan verplicht. In sommige gevallen kan de school ook (een deel van)
de kosten vergoeden maar uitsluitend in overleg en met de originele aankoopnota’s.
(De school koopt het apparaat dan van je.) Zie verder algemene aanwijzingen
profielwerkstuk.
Je mag maar 10 % van de tijd die je totaal besteedt aan je profielwerkstuk gebruiken voor
het bouwen van een apparaat. Kost het meer tijd, dan is dat je eigen tijd.

Nederlands
Als je een profielwerkstuk schrijft voor het vak Nederlands, dan begeef je je op het terrein
van de neerlandistiek: de wetenschap die zich bezighoudt met de Nederlandse taal en
cultuur. De neerlandistiek bestaat uit drie deelgebieden: letterkunde (literatuur),
taalkunde (o.a. grammatica en taalontwikkeling) en taalbeheersing (o.a. argumentatie en
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communicatie). Jouw profielwerkstuk moet dus een onderwerp behandelen dat binnen
één van deze deelgebieden valt. Bij letterkunde kun je denken aan onderzoek naar een
schrijver en zijn oeuvre, bij taalkunde aan onderzoek naar straattaal en bij communicatie
aan onderzoek naar de wijze waarop een school de ouders/verzorgers van leerlingen
informeert.
Daarnaast is het mogelijk om onderzoek te doen ter ondersteuning van het Taalbeleid
van het Pascal College. Taalbeleid houdt zich voornamelijk bezig met het meten van de
taalvaardigheid van de leerlingen en indien nodig met het verbeteren van de
taalvaardigheid van de leerlingen. Hiervoor worden verschillende deelonderzoeken
verricht. Voor het profielwerkstuk kun je kiezen voor het uitvoeren van één van de
volgende deelonderzoeken: het niveau van 4 havo, het lesprogramma van een vmbo, het
niveau van de taalvaardigheid van de docenten en de taal die wordt gebezigd in de
schoolboeken.
Als je een profielwerkstuk wilt schrijven voor het vak Nederlands wordt er wel van
uitgegaan dat je affiniteit hebt met het onderwerp en de Nederlandse taal goed beheerst.
Scheikunde
Een profielwerkstuk voor het vak scheikunde: een uitdagende keus!
Je activiteiten bestaan uit: het bedenken van een onderwerp, litteratuuronderzoek, het
formuleren van je onderzoeksvraag, en de bijbehorende hypothese, het ontwerpen en
uitvoeren van experimenten, het doen van een voorspelling in verband met deze
experimenten, verslaggeving en presentatie. Het gaat niet alleen om het eindproduct (je
verslag en presentatie) maar ook om het proces: de samenwerking, je aanwezigheid in
het lab, je tussentijdse rapportage, enz.
Gedurende het traject zijn er minimaal 5 contactmomenten met je docent: aan het begin
van elke nieuwe maand één. Dit wordt afgetekend en maakt deel uit van het proces en
dus van je beoordeling. Maak tijdig afspraken met de TOA i.v.m. labruimte
Wiskunde

Bij wiskunde is het raadzaam ervoor te zorgen dat er minimaal één ander vak bij
betrokken is. De wiskunde wordt daardoor in een breder perspectief geplaatst. Neem
altijd eerst contact op met een wiskundedocent en leg hem/haar je plannen voor.

49

Profielwerkstuk instructie 2018-19

Tijdpad (deadlines)
Maandag 14 mei

Bij je afdelingsleider geef je aan met wie je wilt samenwerken
en wie je beoogde begeleider is (die daar ook mee instemt)

Woensdag 18 juli

Je beschikt over een uitgebreid onderzoeksplan of een
uitgewerkt plan voor je ontwerp (daarmee is de
orientatiefase en de conceptualiseringsfase afgerond en kun
je direct aan het werk met de uitvoering)
Je loadt dit op in Apprentice.

Maandag 10 september Je eerste hoofdstuk of eerste deelontwerp is gereed.
Je loadt dit op in Apprentice.
Maandag 26 november Je voorlopige versie van je schriftelijke werkstuk of ontwerp
is gereed. Je bronnenlijst en logboek zijn bijgewerkt.
Je loadt dit op in Apprentice.
Maandag 14 december De zo definitief mogelijke versie van je schriftelijke werkstuk
of ontwerp is gereed. Dit is inclusief bronnenlijst en logboek.
Je loadt dit op in Apprentice. Let op dat er plagiaatcontrole
plaatsvindt.
Je levert het werkstuk hard copy (op papier) in bij je
afdelingsleider, uiterlijk 16.00 uur. Daarna geldt puntenaftrek.
Dinsdag 18 december

markt en presentatie in lokaal havo

Woensdag 19 december markt en presentatie in lokaal vwo
Vrijdag 22 december
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Facultatief: eventuele laatste correcties en aanvullingen kun
je nog toevoegen, mede op basis van de gehouden
presentaties. Je kunt een officiële hard copy bestellen bij
Apprentice. Eventuele kosten zijn voor eigen rekening.

