
 
 

 
 

 
Hand-out Procesbegeleiding 1 

Een profielwerkstuk maken, hoe doe ik dat?  
 

Wat?  
Het profielwerkstuk (PWS) is een uitgebreide praktische opdracht waarbij één of meer vakken uit het profiel 
zijn betrokken. Door het PWS laat je zien dat je de stof uit je profiel beheerst en zelfstandig een onderzoeks- en 
schrijfproces kunt opzetten en uitvoeren. De studielast van het PWS is tussen de 60 en 80 uur per leerling.  
 

Verplicht:  
Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel. Als je dit niet voldoende afrondt, mag je niet deelnemen aan de 
examens.  
 

Een nieuwe rol:  
Er wordt in dit proces van je verwacht dat je… 
 de regisseur bent van je eigen onderzoek 
 
In andere woorden, er wordt verwacht dat je:  
 op eigen initiatief informatie zoekt, een methode opzet, data verzamelt en conclusies trekt 

 zélf initiatief neemt als je vragen hebt 

 het tijdig aangeeft als je vast loopt 

 je aan de gemaakte afspraken houdt 
 

Fases:  
1. Oriëntatiefase  
 Kies eventuele partners en bespreek wat je interessant vindt  

 Kies vak(ken) en mogelijke onderwerpen  

 Overleg met vakdocent(en), zoek in bibliotheken en op internet  

 Kijk welke informatie er beschikbaar is  

 Zoek richtlijnen en afspraken over het profielwerkstuk op  
 
2. Keuzefase  
 Baken je onderwerp af  

 Zoek informatie over dat onderwerp  

 Formuleer de onderzoeksvraag/probleemstelling  
  



 
 

 
 

 
3. Voorbereidingsfase (het plan maken)  
 Formuleer op basis van de probleemstelling een hoofdvraag en deelvragen 

 Formuleer eventueel ook een hypothese (niet bij alle profielen/schoolsystemen van toepassing!)  

 Selecteer uit alle informatie, de informatiebronnen die je nodig hebt  

 Bedenk welke vorm je kiest voor je presentatie. Dit hangt af van de keuzemogelijkheden die in de 
richtlijnen van de opleiding/school staan. Soms is een andere vorm dan schriftelijk geschikter, bijvoorbeeld 
bij kunstvakken  

 Maak een plan van aanpak (PWS-planning)  
 

4. Uitvoeringsfase (het plan uitvoeren)  
 Zoek antwoorden op je vragen met behulp van de geselecteerde bronnen  

 Controle: ga na of de verzamelde informatie volledig is, of je daarmee de onderzoeksvragen kunt 
beantwoorden. Meestal is er meer onderzoek nodig, door middel van bijvoorbeeld interviews, enquêtes, 
experimenten, observaties etc.  

 
5. Schrijffase voorbereiding en uitvoering van de presentatie  
 Schrijf het werkstuk  

 Bereid je presentatie voor  

 Houd je presentatie en sluit je PWS af  
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