
 

 

 
Hand-out Procesbegeleiding 2 

Hoe maak ik een PWS-planning?  
 
Hieronder vind je een globaal schema voor het hele PWS-proces. Van de oriëntatie op de randvoorwaarden, 
naar het maken van een plan, het uitvoeren van het plan, tot het schrijven zelf en tot slot het geven van je 
PWS-presentatie. Door het proces onder te verdelen in kleine blokjes, blijf je steeds aan het werk en moet je 
niet ineens heel veel doen aan het eind. Bovendien helpt een plan/planning om steeds weer te kijken hoe je 
verder kunt. 
 

Oriëntatie op randvoorwaarden 

Hoeveel tijd heb je voor de opdracht? … uren 

Wanneer moeten eventuele tussenproducten 
ingeleverd worden? 

 

Wanneer moet de eerste eindversie 
ingeleverd worden? 

 

Wanneer moet de definitieve eindversie 
ingeleverd worden? 

 

 
 

Plan maken 
(= 20 à 30 % van de tijd) 

Hoeveel tijd kost het? 
(Uren, dagdelen) 

Wanneer ga je dat doen? 

Onderwerp zoeken   

Onderwerp afbakenen   

Hoofdvraag formuleren   

Deelvragen formuleren   

Aanleiding formuleren   

Hoofdstukindeling maken   

Tijdsplan maken   

Plan uitschrijven en bespreken met 

begeleider 

  

Plan maken totaal Som: Periode: 

 
 

 



 

 

 

Plan uitvoeren Hoeveel tijd kost het? 

(Uren, dagdelen) 

Wanneer ga je dat doen? 

Deelvraag 1 

 Informatie verzamelen en 
vastleggen 

 Informatie 
analyseren/puntsgewijs 
opschrijven 

 Bespreken met begeleider? 

  

Deelvraag 2 

 Informatie verzamelen en 
vastleggen 

 Informatie 
analyseren/puntsgewijs 
opschrijven 

 Bespreken met 
begeleider? 

  

Deelvraag 3 

 Informatie verzamelen en 
vastleggen 

 Informatie 
analyseren/puntsgewijs 
opschrijven 

 Bespreken met begeleider? 

  

Plan uitvoeren totaal  Som:  Periode: 



 

 

 
 
 

De tekst schrijven en presentatie 
voorbereiden 

Hoeveel tijd kost het?  
(Uren, dagdelen) 

Wanneer ga je dat doen? 

Hoofdstuk 1 

 Oriënteren (prullenbakversie) en 
tekstplan maken 

 Eerste versie schrijven 

 Feedback verzamelen en eerste 
versie herschrijven 

 Bespreken met begeleider? 

  

Hoofdstuk 2 

 Oriënteren (prullenbakversie) en 
tekstplan maken 

 Eerste versie schrijven 

 Feedback verzamelen en eerste 
versie herschrijven 

 Bespreken met begeleider? 

  

Hoofdstuk 3 

 Oriënteren (prullenbakversie) en 
tekstplan maken 

 Eerste versie schrijven 

 Feedback verzamelen en eerste 
versie herschrijven 

 Bespreken met begeleider? 

  

 Stijl van de tekst 
verbeteren 

 Feedback vragen op het geheel & 
herschrijven op inhoud, structuur, 
spelling, leestekens, zinsbouw en 
woordkeus 

 Totale tekst afwerken: check titelblad, 
inhoudsopgave, literatuurlijst en bijlage 

  

 Schrijven totaal  Som:  Periode: 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Gebaseerd op: http://www.coutinho.nl/academischschrijven-formulieren/ ́ tijdsplan voor kleine  
schrijfopdrachten´ 

PWS- Presentatie 
voorbereiden en geven 

Hoeveel tijd kost het? 

(Uren, dagdelen) 

Wanneer ga je dat doen? 

Presentatie voorbereiden 
  

Presentatie geven   

http://www.coutinho.nl/academischschrijven-formulieren/

