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1 VOORWOORD 

 

 

Voor je ligt een algemene versie van het boekje over het maken en beoordelen van het 

profielwerkstuk. Aan leerlingen wordt een jaar-specifieke versie hiervan ter beschikking 

gesteld. 

Het hele boekje is voor zowel leerling (auteur) als docent (begeleider) interessant. In het 

eerste deel ligt de nadruk op de aanpak voor de leerlingen. In het tweede deel is meer 

toegespitst op de docenten. 

Belangrijke aspecten in dit PWS-boekje: 

- Voor de leerlingen worden er diverse presentatiemogelijkheden aangeboden; 

- Zowel proces als product worden beoordeeld; 

- De status van het Profielwerkstuk als “meesterproef” krijgt krachtig vorm; 

- De tekst is zo gebruikersvriendelijk mogelijk geschreven. 

 

De officiële naam ‘Profielwerkstuk’ zou je de indruk kunnen geven, dat het altijd om een 

werkstuk op papier moet gaan. Dat is zeker niet zo, er zijn heel veel mogelijkheden! Heb je 

opmerkingen en/of aanvullingen op dit boekje, laat het weten!  

 

Opmerkingen 

 

1. Het PTA voor het onderdeel “Profielwerkstuk” heb je tegelijk met die voor de andere 

vakken ontvangen. Betrek dit PTA bij je planning! 

2. Ook in het Examenreglement staan enkele opmerkingen over het Profielwerkstuk. Neem 

deze even door. 

3. Dit boekje en, indien nodig, aanvullende informatie zal digitaal op SOM te vinden zijn in 

een map van het profielwerkstuk. (Let op! Zodra deze map is aangemaakt voor jouw 

jaarlaag, word je daarover geïnformeerd.  

 

Veel plezier en succes bij het maken en beoordelen van het Profiel Werk Stuk! 

 

Gert-Jan, Astrid en Stefen, juni 2021 
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2 PWS STAP VOOR STAP 

 

2.1      Inleiding 

 

Een van de onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk. In het profielwerkstuk 

ligt de nadruk op de algemene vaardigheden. Dit zijn: 

-   informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken); 

-  onderzoek vaardigheden en/of ontwerpvaardigheden; 

-   communicatieve of presentatievaardigheden. 

 

Voor je profielwerkstuk gelden een paar wettelijke eisen: 

- Je profielwerkstuk moet gebaseerd zijn op tenminste één vak, dat hoort bij jouw 

examenpakket. Je kiest dus uit: Ne, En, Fa, Du, Sp, Ak, Gs, Econ, M&O, Wis, Na, Sk, 

Bi, Fi, Bv. Elke bovenbouwdocent kan PWS-begeleider zijn. 

- Voor HAVO moet dat vak tenminste 320 uur omvatten, voor VWO 440 uur. 

- Het werken aan je profielwerkstuk omvat tenminste 80 klokuren per leerling. 

  

In onderstaand overzicht zie je een aantal voorbeeldonderwerpen met daarachter de vakken 

waar ze betrekking op zouden kunnen hebben. 

   

onderwerp vakken 

Alternatieve energiebronnen biologie, natuurkunde, scheikunde 

Afval biologie, scheikunde ,economie, aardrijkskunde 

De bio-boerderij biologie, scheikunde, aardrijkskunde, economie 

Batterij scheikunde, natuurkunde 

Chaos en orde CKV, wiskunde 

Cijferkunst: de reeks van Fibonacci CKV, wiskunde 

Drinkwater biologie, scheikunde 

Economische crisis in de jaren '30 geschiedenis, economie 

Epidemiologie biologie, wiskunde 

Gilde systeem geschiedenis, economie 

Ethische aspecten van verplichte 

donorregistratie 

Filosofie en ….. 

Hergebruik biologie, scheikunde, aardrijkskunde, economie 

Vergrijzing aardrijkskunde, wiskunde, economie 

Racisme geschiedenis, aardrijkskunde, economie 

Betaalbare gezondheidszorg economie, aardrijkskunde, biologie, wiskunde 

Voeding biologie, scheikunde, aardrijkskunde, geschiedenis, 

economie 

Afvalverwerking economie, aardrijkskunde, scheikunde, biologie 

Milieuvervuiling biologie, scheikunde, economie, geschiedenis 

Verkeersproblemen aardrijkskunde, economie, geschiedenis, wiskunde 
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Het onderwerp van een profielwerkstuk mag je in principe zelf bepalen. Het onderwerp moet 

natuurlijk wel voldoende niveau en diepgang hebben. Dit moet je met je begeleider 

bespreken. 

Het profielwerkstuk is in de meeste gevallen een open onderzoeksopdracht. Het onderzoek 

kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch 

literatuuronderzoek mag. In sommige gevallen zal het onderzoek het karakter van een 

technisch of creatief ontwerp hebben. 

Naast het eindproduct wordt ook het proces beoordeeld. Hierbij wordt beoordeeld hoe het 

eindproduct tot stand komt. 

 

Eindproductvarianten 

Je mag volgens de officiële regels héél verschillende producten afleveren, bijvoorbeeld: 

- Technisch ontwerp (bijv. amfibische rolstoel)  

- Georganiseerd debat of andere mondelinge presentatie 

- Maquette/beeld 

- Film/video/foto/diavoorstelling 

- Posterpresentatie 

- Toneelstuk/musical/modeshow 

- Website 

- …en een schriftelijk verslag mag ook…. 

 

Welke vorm je ook kiest: bij elk profielwerkstuk hoort: 

- Een inleiding met daarin een motivering van de keuze van je onderwerp en je 

eindproduct. 

- Een conclusie/naschrift, waarin je én inhoudelijke conclusies trekt, én terugkijkt op het 

‘maakproces’ van jouw profielwerkstuk. 

- Een correcte bronvermelding: zie bijlage 2: Richtlijnen bronvermelding Park Lyceum. 

 

Samenwerken en zelfstandigheid 

We gaan ervan uit, dat je bij het maken van je profielwerkstuk met één andere leerling 

samenwerkt. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een begeleider in overleg met je mentor 

besluiten, je toe te staan om alleen te werken. 

 

Je voert werkzaamheden (als duo) zo veel mogelijk zelfstandig uit. Het kan echter 

voorkomen dat je vast dreigt te lopen en dat bijsturing van een docent nodig is. In een 

dergelijke situatie is het verstandig hulp te vragen.  
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2.2 Logboek  

 

Je zult het voor het PWS misschien voor het eerst moeten doen: een logboek bijhouden. 

Iedereen moet dat doen; zelfs als je in een duo werkt moet je individueel een logboek 

bijhouden. 

Met het logboek laat je zien hoe, en hoe lang je bezig bent geweest in elke fase van je werk. 

Alle tijd, die je aan het profielwerkstuk besteedt, verantwoord je hiermee, dus ook alle tijd die 

je (misschien deels zonder resultaat!) in je oriëntatie steekt. 

En volgens de wettelijke regels moet jíj laten zien dat je het goed hebt gedaan – de 

bewijslast ligt bij jou! 

Het belang van het logboek voor jou is: 

- Je kunt een begeleider wijzen op afspraken en activiteiten. 

- Je kunt de bestede tijd bijhouden en verantwoorden tegenover een beoordelaar. 

- Je kunt bij samenwerken duidelijk maken wat ieders bijdrage is geweest. 

- Je kunt je onderzoek beter evalueren (hoeveel tijd heb ik besteed en was het dat waard) 

- Je kunt reflecteren over je eigen werk (hoe kan ik zoiets voortaan beter aanpakken) 

- Je oefent met iets dat in vervolgopleidingen weer terug komt. 

 

Een logboek kun je zelf maken, maar zorg dat onderstaande structuur erin terug te vinden is 

(de twee voorbeelden hoef je dus niet over te nemen): 

 

Datum Tijdsduur 

Gepland 

<> 

werkelijk 

Gepland Gedaan Wie-wat Probleem Oplossing Afspraken 

16 

maart 

1:20 <> 90 Boeken 

zoeken en 

lezen 

Boeken 

gezocht en 

gelezen  

Ik over 

apen, 

Jan over 

schapen 

Weinig over 

schapen 

Kinderboer-

derij gebeld, 

Jan heeft 

morgen 

interview 

Jan zoekt 

nog op 

internet voor 

schapen 

30 

maart 

0:20 <> 30 Begeleidings-

gesprek 

Begeleidings-

gesprek 

Samen Geen  Presentatie-

vorm 

volgende 

week 

bedacht 

hebben, mét 

argumenten! 
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2.3 Een stappenplan: hoe is het proces georganiseerd? 

 

Bij het maken van een profielwerkstuk doorloop je vier fasen: 

1. De oriëntatie- en keuzefase;  

2. De onderzoeksfase: informatie verwerven en verwerken;  

3. De fase van voorbereiding van de presentatie, dus de schrijffase / de ontwerpfase;  

4. De presentatiefase.  

  

Binnen de vier fasen moet je verschillende stappen zetten om tot een goed resultaat te 

komen. In onderstaand stappenplan zijn zeven stappen onderscheiden. 

Stappen Wanneer Beoordeling Wat lever je in? 

Fase 1  Oriënteren en kiezen 

1     Onderwerp/vakken/partner(s) 

kiezen. Je oriënteert je op 

interessante onderwerpen/vakken 

en op geschikte partner(s): 

-      overleg met vakdocenten, 

-      gesprekken met deskundigen, 

partner(s), 

-       snuffelen in bibliotheek, op 

Internet, en dergelijke. 

 

Opstart 

mentorlessen  

juni H4/A5 

 

 

 

 
 
 

 Inschrijving via 

digitaal formulier. 

2       (Voorlopige) Onderzoeksvraag 

formuleren en verdere oriëntatie 

en afbakening van het onderwerp: 

-      deelvragen formuleren; 

-      (her)formuleren en bijstellen 

van   de onderzoeksvraag en 

deelvragen; 

-      welke werkwijze/methode ga 

ik voor mijn onderzoek 

toepassen? 

-      welke informatiebronnen of 

hulpmiddelen heb ik nodig? 

-      welke werkstukvorm kies ik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstart in 

profielgroepen 

Havo 4 & 

Atheneum 5- 

Startweek 

Beoordeling 

fase 1 

a.d.h.v. 

beoordelings-

formulier 

 

Cijfer 10% 

 

 

H5/A6– begin 

nieuwe 

schooljaar  

 

 

Onderzoeksplan. 

Digitaal 

inleveren op It’s 

learning 

 

 

 

 

 

H5/A6– begin 

nieuwe 

schooljaar  

 

(deadline volgt) 
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Fase 2     Onderzoeken en schrijven en/of ontwerpen 

 

3     (Definitief) onderzoeksplan  

opstellen: 

 

  

4      Literatuuronderzoek: 

        Informatiebronnen raadplegen: 

informatie verzamelen, 

beoordelen, selecteren, 

bewerken.  

5      Praktijkonderzoek: 

        bezoek aan bedrijven, musea, 

instellingen, vragenlijst 

samenstellen, proefopstelling 

maken, veldwerk voorbereiden en 

dergelijke. 

        Het onderzoek uitvoeren, en/of: 

        het ontwerp maken. 

Sept-okt H5/A6 

 

Beoordeling fase 

2 

a.d.h.v. 

beoordelings

-formulier 

Definitief 

onderzoeksplan, 

de inleiding en de 

beantwoording 

van de eerste 

twee deelvragen. 

Digitaal inleveren. 

Fase 3    Schrijven en ontwerpen (vervolg)  

6     Informatie verder ordenen en 

verwerken en de voorlopige versie 

van het eindproduct maken. 

Okt - Dec H5/A6 Beoordeling fase 

3 

a.d.h.v. 

beoordelings-

formulier 

Voorlopige versie 

van je PWS: 

inleiding en 

beantwoording 

van alle 

deelvragen. 

Digitaal inleveren. 

Fase 4    Voltooien eindproduct en presenteren  

7      Definitieve versie van het 

eindproduct maken. Je 

publiekspresentatie voorbereiden 

(zie 2.5). 

 

         

Jan H5/A6 Eindbeoordeling 

a.d.h.v. 

beoordelings-

formulier 

 

Cijfer 

Definitieve versie 

van je PWS, nu 

inclusief je 

conclusie. Digitaal 

en op papier 

inleveren. 
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2.4 Onderzoeksplan opstellen. 
 
Het is niet alleen belangrijk te weten wat je gaat onderzoeken, maar ook welke vragen je wilt 

beantwoorden en door middel van welke activiteiten je dat wilt gaan doen. In het 

onderzoeksplan wordt achtereenvolgens de hoofdvraag, de deelvragen, 

hypothesen/verwachtingen, werkwijzen/methode, informatiebronnen/hulpmiddelen, 

presentatievorm en de taakverdeling opgenomen.  

  

   

Onderzoeksplan (voorbeeld) 

Hoofdvraag Wat is de invloed van temperatuur op de snelheid van gisting van glucose? 

(vakken: biologie, scheikunde, natuurkunde) 

Deelvragen Is er een optimale temperatuur en zo ja, welke is dat? 

Welke processen vinden bij vergisting plaats en kunnen wij die processen 

volgen door het meten van de optische activiteit met een polarimeter? 

Hypothesen 

Verwachtingen 

We verwachten dat er een optimale temperatuur is en dat die in de buurt van 

40 graden Celsius ligt. 

Omdat glucose rechtsdraaiend is, verwachten we uit de draaihoek informatie te 

kunnen halen over het gistingsproces. 

Werkwijze 

Methode 

We gaan gist toevoegen aan glucoseoplossingen van verschillende 

concentraties (0,25-1,5 mol/l met intervallen van 0,25) en die bij verschillende 

temperaturen (25-50 ° C met intervallen van 5 ° C) vier uren laten staan. 

Daarna meten we met twee polaroid filters de optische draaiing. 

Informatiebronnen 

Hulpmiddelen 

Uit boeken. Chemie in theorie en praktijk van H. van Keulen. Gepolariseerd 

licht in de natuur van G.P. Können. 

Tijdschriften. Natuur & Techniek 1992, Enzymen, gangmakers in de natuur. 

TOA voor de experimentele opstellingen op school. 

Voorlopige 

literatuurlijst 

Lijst met bronnen op alfabetische volgorde.  

Presentatievorm Schriftelijk verslag, maar we zullen het ook mondeling presenteren. 

Taakverdeling Bas zal vooral de verwerking van de meetresultaten voor zijn rekening nemen 

omdat hij goed overweg kan met computerprogramma's en Friso zal vooral de 

theoretische kant voor zijn rekening nemen. Maar we zullen zo veel mogelijk 

alles samen doen. 

Feedback van 

verschillende 

docenten  

(naam docent)Bv. Hoofdvragen en deelvragen sluiten onvoldoende op elkaar 

aan/(naam docent) hoofdvraag te weinig afgebakend./ (naam docent) 

hypothese valt niet goed te toetsen/ etc. 
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Vanzelfsprekend moeten het onderzoeksplan en het logboek met elkaar sporen. Toch kan 

het gebeuren dat je van het oorspronkelijk plan van aanpak afwijkt. In de kolom 

'Opmerkingen' van het logboek motiveer je dan waarom je bent afgeweken van je 

oorspronkelijke plan. 

Spreek met je docent af waar en op welke tijdstippen het logboek en het onderzoeksplan 

voor je docent beschikbaar is. Je docent moet in principe te allen tijde in de gelegenheid zijn 

het logboek en het onderzoeksplan in te zien. 

 

2.5 De publiekspresentatie  

 

Presenteren kan op twee manieren; een ‘klassieke’ presentatie in een lokaal of een 

presentatie op de markt in de aula.  Informatie ontvang je te zijner tijd via je mentor. De 

exacte datum vind je in het examenreglement en in de jaaragenda. 

Tip: reserveer vast circa vijf uur in je logboek voor de voorbereiding van je presentatie. 

 

 

2.6 Begeleiding en beoordeling 

 

Voor de begeleiding en beoordeling van het profielwerkstuk werken we in profielgroepen: 

• Cultuur en Maatschappij: filosofie, geschiedenis, m.v.t. en Nederlands 

• Economie en Maatschappij: economie, M&O., aardrijkskunde, maatschappijleer 

• Bèta: bètavakken, wiskunde. 

 

Begeleiding vindt op twee manieren plaats: 

• Begeleiding in profielgroepen tijdens doorstartmiddagen  

• Begeleiding per groepje door (vak)docent (begeleider) 

 

Zowel het doorlopen proces als het opgeleverde product van een profielwerkstuk wordt 

beoordeeld. Daarbij word je beoordeeld op: 

•  informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken); 

• onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden; 

• presentatievaardigheden. 

 

Hoe je wordt beoordeeld, kun je aflezen in de beoordelingsoverzichten die je kunt zien 

in bijlage 2. Maak daar gebruik van: je kunt dan al vrij goed inschatten, wat er nog 

nodig is om een voldoende of nóg betere beoordeling te krijgen! 
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Tijdens het maken van het profielwerkstuk heb je voortgangs- en beoordelingsgesprekken 

met de docent. Je kunt zelf het initiatief nemen voor een voortgangsgesprek. 

Voortgangsgesprekken zijn bedoeld om tussentijdse resultaten te evalueren en indien nodig 

bij te sturen. 

Jij moet je begeleider voldoende inzicht geven in het proces, dat je doorloopt. Dat doe je 

door de begeleider regelmatig via mail, gesprekken, inzenden van stukken werk én logboek 

op de hoogte te houden van je voortgang.  

 

Daarnaast zijn er vier beoordelingsmomenten: elke fase wordt afgesloten met een 

beoordeling. Aan de hand van tussenproducten zoals het onderzoeksplan, het logboek, en 

een overzicht van bronnen en materialen, delen van het eindproduct en dergelijke worden 

het doorlopen proces en het eindproduct beoordeeld. 

Een beoordeling is telkens een hoeveelheid punten. Alle punten bij elkaar komen op 100. 

Tussendoor is er de mogelijkheid voor verbeteringen. Uiteindelijk moet je PWS tijdig 

afgerond zijn om deel te mogen nemen aan het Centraal Examen. 

  

 

 

Beoordeling 

Alle leerlingen worden beoordeeld op het proces, het product en de presentatie over die 

beide onderdelen. In principe heb je één beoordelaar: de begeleider die het proces tijdens de 

rit in stukjes beoordeelt én die het eindproduct beoordeelt. Daarnaast kun je een tweede 

persoon vragen als beoordelaar die alleen op het eind het eindproduct mede beoordeelt.  

Voor elke fase van het PWS krijg je een beoordeling op het proces. Aan het einde van de 

laatste fase wordt tevens product en presentatie beoordeeld. 

 

Weging van de onderdelen van het PWS 

De onderlinge weging tussen de procesbeoordeling, de productbeoordeling en de 

beoordeling van de presentatie is als volgt: startweek:  10% procesbeoordeling: 35%, 

productbeoordeling: 40% en presentatie: 15%  
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2.7  Internationaal component in het PWS/  Global Citizen Network (GCN) 

 

Leerlingen die deel hebben genomen aan een internationale uitwisseling krijgen bij hun 

diploma een certificaat waarop deze uitwisseling en eventuele andere 

internationaliseringsactiviteiten vermeld worden.  Wil je ook je PWS daarop vermeld hebben 

dan moet je PWS aan de volgende internationaliseringseisen voldoen: 

Het profielwerkstuk dient   

• een internationale dimensie te hebben;   

• het onderwerp dient de internationale oriëntatie van de leerling te vergroten;  

• authentiek materiaal in een vreemde taal te bevatten;  

• een samenvatting in een van de op school aangeboden moderne vreemde talen te 

bevatten;  

• minimaal twee vakgebieden te omvatten.  

 

 

 

 

2.8 Fraude en plagiaat  

 

Een profielwerkstuk is eigen werk, in eigen woorden. Wanneer je ergens een tekst 

tegenkomt die het beter zegt dan jij ooit kan doen, mag je een stukje citeren. Maar dan moet 

duidelijk zijn waar het citaat begint en ophoudt, en je moet de bron vermelden. “Zo dus!”  

Blijk je stukken tekst te hebben gekopieerd = geplagieerd (en dat is ook zoals je via ‘zoek en 

vervang’ een paar woorden wijzigt) dan ben je terug bij af. Als de omvang van je plagiaat 

heel beperkt is, kan je mogelijkheid worden geboden, de betreffende delen geheel overnieuw 

te doen, waarbij je de informatie écht verwerkt. Voorkomende gevallen worden voorgelegd 

aan de examencommissie, die een bindend besluit neemt. In de meeste gevallen zal de 

commissie echter het volgende besluit nemen: 

“Je moet een ander onderwerp nemen, en de reeds bestede tijd is verloren tijd.” 

 

Achterin dit boekje (zie bijlage 3) is een stuk opgenomen over hoe je moet citeren: 

Richtlijnen bronvermelding Park Lyceum. Neem dit stuk goed door en pas het toe bij het 

maken van je profielwerkstuk.  
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2.9 Tijdpad PWS algemeen 

 

 

Hieronder staat het globale tijdpad van het Profielwerkstuk-proces.  

 

• Exacte planning en data wordt rechtstreeks met de leerlingen gecommuniceerd. 

• Met de voorbereiding op het PWS wordt gestart in de laatste periode in het voor-

examenjaar(H4; A5). 

• In het examenjaar wordt elke fase van het PWS-traject ingeleid via een 

‘doorstartmiddag’. Dat gebeurt in september1, eind oktober/begin november2 en in 

januari3. 

• Ongeveer twee weken voor elke ‘doorstartmiddag’ leveren de leerlingen het logboek 

en het tot dan toe gerealiseerde deel van hun PWS in bij hun begeleider. 

• Leerlingen ontvangen na elke fase feedback op hun voortgang en krijgen informatie 

en instructie over de volgende fase. 

• De inleverdeadline voor de definitieve versie van het PWS ligt meestal omstreeks 

eind januari in het examenjaar. 

• In februari wordt op een dinsdagavond een openbare PWS-presentatie-avond 

georganiseerd. Ook op de presentatie van hun werk worden de leerlingen 

beoordeeld. 

• Omstreeks half maart moet de eindbeoordeling van elk PWS gereed zijn. Deze omvat 

een beoordeling op proces, product en presentatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Begeleiding geregeld; opstellen plan van aanpak en starten met uitvoering ervan. 
2 Feedback op uitvoering onderzoeksfase, per PWS of in profielgroepen. Voorbereiding op schrijffase 
3 Feedback op uitvoering schrijffase; perfectionering ervan, evt. tijdpad afspreken. Introductie eindpresentatie. 
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3 De bijlagen 

 

Bijlage 1    Eindbeoordeling Profielwerkstuk  

 

Deelnemende leerlingen 

 

Voornaam Achternaam Klas/mentor Profiel Beoordeling  

 

 
  

 
  Eindcijfer                 

 

 
  

 
  Eindcijfer                 

 

 
  

 
  Eindcijfer               

 

 

Betrokken vakken en begeleiders 

 

Vakken (maximaal 3) Begeleiders Handtekening 

1 

 
1 1 

(2) 

 
2 2 

(3) 

 
  

 

 

Definitieve titel van het werkstuk: 

 

 

 

 

Inleverdatum:     ___-___ -20___ 

 

Datum eindbeoordelingsgesprek:  ___-___ -20___ 

 

 

Opmerkingen en anekdotes bij het werkstuk en/of de beoordeling: 

 

 

 

 

 

 

De eerste begeleider maakt een kopie van dit formulier voor de leerling, en levert het 

origineel in bij het examensecretariaat in R26. 



Bijlage 2:     Beoordeling  

 
   C&M en E&M 

Beoordeling start 

fase 1 

  

Onvoldoende voldoende Goed 
Maximale 

score 

Behaalde 

score 

Onderwerp  Het onderwerp is te breed en/of 

nauwelijks afgebakend.  

Het onderwerp is helder, maar het is 

niet precies duidelijk hoe het is 

begrensd.  

Het onderwerp is helder, en goed 

afgebakend.  2 

 

Onderzoeksvraag  De onderzoeksvraag is slecht 

geformuleerd. De onderzoeksvraag 

heeft weinig diepgang.  

De onderzoeksvraag is juist 

geformuleerd.  

De onderzoeksvraag is goed 

geformuleerd (specifiek en open) en van 

voldoende vakinhoudelijk niveau.  

3 

 

Deelvragen  De deelvragen zijn slecht 

geformuleerd. Inhoudelijk overlappen 

de deelvragen elkaar.  

De deelvragen zijn juist geformuleerd. 

Er is wel enigszins sprake van overlap 

of onvolledigheid.  

De deelvragen zijn helder qua 

formulering; ze zijn complementair; ze 

dekken de hoofdvraag maar overlappen 

elkaar niet.  

2 

 

Keuze 

onderzoeksactiviteiten  

De gekozen onderzoeksactiviteiten 

(praktisch werk en literatuurstudie) 

sluiten nauwelijks aan op de 

onderzoeksvragen.  

De gekozen onderzoeksactiviteiten 

sluiten goed op de onderzoeksvragen 

aan.  

De gekozen onderzoeksactiviteiten sluiten 

goed aan op de onderzoeksvragen; ze 

leveren een volledig antwoord op de 

onderzoeksvragen.  

3 

 

Totaal start 10 pnt  
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Beoordeling proces 

fase 2 en 3 
Onvoldoende Voldoende Goed 

Maximale 

score 

Fase 2 

Behaalde 

score 

(weging 1) 

 

Fase 3 

Behaalde 

score 

(weging 2) 

 

Definitieve 

versie 

 

(weging 2)  

Eindscore 

Literatuurstudie  De gebruikte informatiebronnen 

voldoen aan één (of geen) van de 

criteria die in de kolom ‘goed’ worden 

genoemd.  

De gebruikte informatiebronnen 

voldoen aan twee van de criteria die in 

de kolom ‘goed’ worden genoemd.  

De gebruikte informatiebronnen zijn (1) 

divers, (2) betrouwbaar en (3) overstijgen 

het niveau van het voortgezet onderwijs.  
4 

    

Planning  De planning was niet realistisch. 

Naleving van de planning bleek erg 

moeilijk. Afwijkingen van de planning 

werden niet gemotiveerd.  

De planning was realistisch en werd 

zoveel mogelijk nageleefd. Afwijkingen 

van deze planning werden niet altijd 

gemotiveerd en onverwachte 

hindernissen konden nog  

wel eens voor problemen zorgen.  

De planning was realistisch en werd ook 

nageleefd. Afwijkingen van deze planning 

werden gemotiveerd. Bij onverwachte 

hindernissen werd flexibel opgetreden.  
4 

    

Omgaan met deadlines Leerling houdt zich niet aan de 

deadlines en communiceert hier 

onvoldoende over.  

Leerling houdt zich niet altijd volledig 

aan de deadlines maar communiceert 

hierover goed en tijdig met de 

begeleider 

Leerling houdt zich aan de deadlines. 

4 

    

Taakverdeling  Er was sprake van één (of geen) van 

de drie kenmerken die in de kolom 

‘goed’ worden genoemd.  

Er was sprake van twee van de drie 

kenmerken die in de kolom ‘goed’ 

worden genoemd.  

Er was sprake van (1) een heldere 

taakverdeling, (2) een evenwichtige 

werkverdeling en (3) een goede 

onderlinge communicatie.  

4 

    

Inzet  De betrokkenheid bij het onderzoek 

was minimaal. De inzet was matig.  

Er is met betrokkenheid gewerkt. De 

inzet was voldoende.  

Er is met veel enthousiasme en 

betrokkenheid gewerkt. Lln hebben elkaar 

en anderen gestimuleerd.  

4 

    

Begeleiding Er was veel begeleiding en sturing 

van de docenten nodig. Het lukte 

nauwelijks om zelf oplossingen voor 

problemen te bedenken.  

Er was een normale (gemiddelde) 

hoeveelheid begeleiding en sturing 

nodig.  

Er was weinig begeleiding nodig. Lln 

hebben zelf oplossingen gezocht voor 

problemen.  
4 

    

Reflectie/ verwerking 

feedback 

De lln vonden het moeilijk om met 

kritiek om te gaan.  

Op kritiek werd goed gereageerd. Het 

reflectief vermogen is nog in 

ontwikkeling.  

Het reflectief vermogen van de lln was 

groot. Op kritiek werd volwassen 

gereageerd.  

4 
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Inhoud logboek  Het logboek laat nauwelijks iets zien 

van de keuzes die gemaakt zijn. Het 

logboek is nauwelijks gebruikt in de 

communicatie met de begeleiders.  

Het logboek geeft in grote lijnen ‘het 

denken’ van de lln weer. Het logboek is 

ook ingezet bij de communicatie met de 

begeleiders.  

Het logboek geeft duidelijk inzicht in de 

keuzes die gemaakt zijn en de 

overwegingen die daarbij een rol hebben 

gespeeld. Het logboek is veelvuldig 

ingezet bij de communicatie met de 

begeleiders.  

3 

    

Communicatie met 

begeleider(s) 

Er is nauwelijks contact  

geweest met de begeleiders. 

Afspraken werden niet 

nagekomen. 

Er is regelmatig contact geweest 

met de begeleiders. Afspraken werden 

meestal nagekomen. 

Er is veelvuldig en constructief  

met de begeleiders  

gecommuniceerd. Afspraken  

werden nagekomen. 

4 

    

Totaal proces 35 pnt4     

 

 

Boordeling product            Onvoldoende                          Voldoende                                Goed  
Maximale 

score  

Fase 2 

Feedback 

(weging 0) 

Fase 35 

Feedback 

(weging 0) 

Definitieve 

versie 

Opbouw   De opbouw van het werkstuk is niet 

helder. Een rode lijn ontbreekt: de 

afzonderlijke delen sluiten niet op 

elkaar aan.  

Het werkstuk is opgebouwd uit een 

inleiding, een middenstuk en een einde. 

Er is een rode lijn, maar de 

afzonderlijke delen sluiten niet altijd 

goed op elkaar aan.  

De structuur is helder. Er is een inleiding, 

een geordend middenstuk en een 

samenvattend einde. De afzonderlijke 

delen sluiten goed op elkaar aan: er is 

een duidelijke rode lijn.  

10 

   

Lay out Pagina’s en hoofdstukken zijn niet 

genummerd. In de tekst wordt niet 

altijd naar afbeeldingen, tabellen en 

grafieken verwezen, of deze zijn niet 

voorzien van een bijschrift.  

Pagina’s en hoofdstukken zijn 

genummerd. In de tekst wordt meestal 

naar afbeeldingen, tabellen en 

grafieken (die voorzien zijn van 

bijschrift) verwezen.  

Pagina’s, paragrafen en hoofdstukken zijn 

genummerd. In de tekst wordt naar 

afbeeldingen, tabellen en grafieken (die 

altijd voorzien zijn van bijschrift) 

verwezen.  

3 

   

Aantrekkelijkheid Het werkstuk ziet er slecht verzorgd 

uit. Het nodigt niet uit tot lezen.  

Het werkstuk ziet er verzorgd uit.  Het werkstuk ziet er zeer verzorgd uit en 

is uitnodigend om te lezen.  
3 

   

Creativiteit en 

originaliteit  

De invulling van het onderzoek was 

erg voor de hand liggend.  

Er is ook gebruik gemaakt van eigen 

ideeën.  

De invulling van het onderzoek was erg 

origineel. Er was veel eigen inbreng.  
2 

   

Taalgebruik  De tekst is niet in eigen woorden 

geschreven. Het taalgebruik is te 

De tekst is in eigen woorden 

geschreven en redelijk duidelijk. Het 

De tekst is duidelijk en in eigen woorden 

geschreven. Het taalgebruik sluit goed 
3 

   

 
4 Eindscore is het gewogen gemiddelde van fase 2 en 3 en eindproduct Let dus op de weging! 
5 Alleen definitieve versie telt mee bij het eindproduct! 
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simpel of juist te ingewikkeld.  

 

taalgebruik is redelijk goed.  aan bij de doelgroep.  

Diepgang  De onderzoeksvraag en de 

deelvragen worden niet of maar ten 

dele beantwoord. De conclusies 

sluiten niet goed aan bij de  

onderzoeksvraag. 

De onderzoeksvraag en de deelvragen 

worden grotendeels beantwoord (of 

i.i.g. behandeld). De conclusies sluiten 

bij de onderzoeksvraag aan.  

De onderzoeksvraag en de deelvragen 

worden beantwoord (of i.i.g. behandeld). 

De conclusies volgen uit het voorgaande 

en sluiten goed aan bij de 

onderzoeksvraag. 

12 

   

Kritische houding  Een kritische houding ten aanzien 

van bronnen en resultaten ontbreekt. 

Er wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen feiten en meningen.  

Bronnen (en ook eigen resultaten) 

worden soms kritisch behandeld. Er 

wordt soms onderscheid gemaakt 

tussen feiten en meningen.  

Bronnen (en ook eigen resultaten) zijn 

kritisch behandeld. Er is duidelijk 

onderscheid gemaakt tussen feiten en 

meningen. Indien nodig is er een 

foutenanalyse gemaakt.  

3 

   

Tabellen, grafieken en 

afbeeldingen  

De resultaten worden niet (of slecht) 

gepresenteerd. Tabellen en grafieken 

en afbeeldingen worden niet in de 

tekst toegelicht.  

De resultaten zijn over het algemeen 

helder weergegeven. Tabellen en 

grafieken worden meestal toegelicht in 

de tekst. Afbeeldingen voegen iets toe 

aan het geheel.  

De resultaten zijn helder weergegeven 

m.b.v. tabellen en/of grafieken. Tabellen 

en grafieken worden toegelicht in de 

tekst. Afbeeldingen zijn zorgvuldig 

gekozen.  

2 

   

Notenapparaat De bronvermelding is onvolledig, of 

bronnen zijn niet volgens een vast 

systeem benoemd.  

De bronvermelding is redelijk volledig. 

Bronnen zijn volgens een herkenbaar 

systeem benoemd.  

De bronvermelding is volledig. Bronnen 

zijn uitstekend benoemd. Citaten in de 

tekst zijn voorzien van bronvermelding.  

 

2 

   

Totaal product 40 pnt 
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 Bèta vakken 
 

Fase 1 

 

              Onvoldoende  

 
                     Voldoende                                Goed  

Maximale 

score 

Behaalde 

score  

Oriëntatie  De beschrijving van de 

onderwerpkeuze is afwezig/zeer 

beperkt en geeft nauwelijks inzicht in 

het keuzeproces.  

De beschrijving van de 

onderwerpkeuze is beknopt, maar geeft 

voldoende inzicht in het keuzeproces.  

Uit de uitvoerige beschrijving blijkt dat 

de keuze voor het onderwerp 

weloverwogen gemaakt is.  
1 

 

Onderwerp  Het onderwerp is te breed en/of 

nauwelijks afgebakend.  

Het onderwerp is helder, maar het is 

niet precies duidelijk hoe het is 

begrensd.  

Het onderwerp is helder, en goed 

afgebakend.  1,5 

 

Onderzoeksvraag  De onderzoeksvraag is slecht 

geformuleerd. De onderzoeksvraag 

heeft weinig diepgang.  

De onderzoeksvraag is juist 

geformuleerd.  

De onderzoeksvraag is goed 

geformuleerd (specifiek en open) en 

van voldoende vakinhoudelijk niveau.  

1,5 

 

Deelvragen  De deelvragen zijn slecht 

geformuleerd. Inhoudelijk overlappen 

de deelvragen elkaar.  

De deelvragen zijn juist geformuleerd. 

Er is wel enigszins sprake van overlap 

of onvolledigheid.  

De deelvragen zijn helder qua 

formulering; ze zijn complementair; ze 

dekken de hoofdvraag maar overlappen 

elkaar niet.  

1,5 

 

Haalbaarheidsonderzo

ek (praktisch)  

Er is geen/weinig praktisch onderzoek 

uitgevoerd.  

Het praktisch onderzoek was beperkt, 

maar geeft voldoende informatie of het 

hoofdonderzoek haalbaar is.  

Het praktisch onderzoek was 

uitgebreid, waarbij resultaten en keuzes 

nauwkeurig werden gedocumenteerd.  

1,5 

 

Theoretisch 

vooronderzoek  

De gebruikte informatiebronnen 

voldoen aan één (of geen) van de 

criteria die in de kolom ‘goed’ worden 

genoemd.  

De gebruikte informatiebronnen 

voldoen aan twee van de criteria die in 

de kolom ‘goed’ worden genoemd.  

De gebruikte informatiebronnen zijn (1) 

divers, (2) betrouwbaar en (3) 

overstijgen het niveau van het 

voortgezet onderwijs.  

1,5 

 

Inhoud werkplan  De gekozen onderzoeksactiviteiten 

(praktisch werk en literatuurstudie) 

sluiten nauwelijks aan op de 

onderzoeksvragen.  

De gekozen onderzoeksactiviteiten 

sluiten goed op de onderzoeksvragen 

aan.  

De gekozen onderzoeksactiviteiten 

sluiten goed aan op de 

onderzoeksvragen; ze leveren een 

volledig antwoord op de 

onderzoeksvragen.  

1,5 

 

 

 

Totaal start 10 pnt 
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Beoordeling proces  

 
                   Onvoldoende                          Voldoende                                   Goed  

                  

Maximale 

score  

Fase 2 

Behaalde 

score 

 (weging 1) 

Fase 3 

Behaalde 

score 

 (weging 2) 

Definitieve 

versie 

 

(weging 2) 

Eindscore6  

Literatuurstudie  De gebruikte informatiebronnen 

voldoen aan één (of geen) van de 

criteria die in de kolom ‘goed’ worden 

genoemd.  

 

De gebruikte informatiebronnen 

voldoen aan twee van de criteria die in 

de kolom ‘goed’ worden genoemd.  

De gebruikte informatiebronnen zijn (1) 

divers, (2) betrouwbaar en (3) 

overstijgen het niveau van het 

voortgezet onderwijs.  

2 

    

Praktisch werk  Het praktisch werk is onnauwkeurig 

uitgevoerd en/of de 

veiligheidsvoorschriften zijn niet 

gevolgd.  

Het praktisch werk is redelijk 

nauwkeurig uitgevoerd. Apparatuur en 

gereedschappen zijn zorgvuldig 

gebruikt.  

Het praktisch werk is erg nauwkeurig 

en veilig (dus volgens de voorschriften) 

uitgevoerd. Apparatuur en 

gereedschappen zijn zorgvuldig 

gebruikt.  

6 

    

Betrouwbaarheid  Het is niet of nauwelijks vastgelegd 

hoe het praktisch werk is uitgevoerd 

en/of er zijn te weinig data verzameld.  

Het praktisch werk is reproduceerbaar. 

Er zijn voldoende data verzameld voor 

een betrouwbaar resultaat.  

Het praktisch werk is precies 

reproduceerbaar. Er zijn ruim 

voldoende data verzameld voor een 

betrouwbaar resultaat.  

3 

 
   

Planning  De planning was niet realistisch. 

Naleving van de planning bleek erg 

moeilijk. Afwijkingen van de planning 

werden niet gemotiveerd.  

De planning was realistisch en werd 

zoveel mogelijk nageleefd. Afwijkingen 

van deze planning werden niet altijd 

gemotiveerd en onverwachte 

hindernissen konden nog wel eens voor 

problemen zorgen.  

De planning was realistisch en werd 

ook nageleefd. Afwijkingen van deze 

planning werden gemotiveerd. Bij 

onverwachte hindernissen werd flexibel 

opgetreden.  

2 

 
   

 

 

Taakverdeling  

 

 

Er was sprake van één (of geen) van 

 

 

Er was sprake van twee van de drie 

 

 

Er was sprake van (1) een heldere 

 

 

 

 
   

 
6 Eindscore is het gewogen gemiddelde van fase 2 en 3 en eindproduct Let dus op de weging! 
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de drie kenmerken die in de kolom 

‘goed’ worden genoemd.  

kenmerken die in de kolom ‘goed’ 

worden genoemd.  

taakverdeling, (2) een evenwichtige 

werkverdeling en (3) een goede 

onderlinge communicatie.  

4 

Communicatie met 

begeleider en verdere 

personen 

Er is nauwelijks contact geweest met 

de begeleiders. Afspraken werden 

niet nagekomen 

Er is regelmatig contact geweest met 

de begeleiders. Afspraken werden 

meestal nagekomen 

Er is veelvuldig en constructief met de 

begeleiders gecommuniceerd. 

Afspraken werden altijd nagekomen. 

 

5 

 
   

 

Inzet  

 

De betrokkenheid bij het onderzoek 

was minimaal. De inzet was matig.  

 

Er is met betrokkenheid gewerkt. De 

inzet was voldoende.  

 

Er is met veel enthousiasme en 

betrokkenheid gewerkt. Lln hebben 

elkaar en anderen gestimuleerd.  

 

5 

 
   

Sturing  Er was veel begeleiding en sturing 

van de docenten nodig. Het lukte 

nauwelijks om zelf oplossingen voor 

problemen te bedenken.  

 

Er was een normale (gemiddelde) 

hoeveelheid begeleiding en sturing 

nodig.  

Er was weinig begeleiding nodig. Lln 

hebben zelf oplossingen gezocht voor 

problemen.  2 

 
   

Reflectie  De lln vonden het moeilijk om met 

kritiek om te gaan.  

Op kritiek werd goed gereageerd. Het 

reflectief vermogen is nog in 

ontwikkeling.  

Het reflectief vermogen van de lln was 

groot. Op kritiek werd volwassen 

gereageerd.  

 

4 

 
   

Inhoud logboek  Het logboek laat nauwelijks iets zien 

van de keuzes die gemaakt zijn. Het 

logboek is nauwelijks gebruikt in de 

communicatie met de begeleiders.  

Het logboek geeft in grote lijnen ‘het 

denken’ van de lln weer. Het logboek is 

ook ingezet bij de communicatie met de 

begeleiders.  

Het logboek geeft duidelijk inzicht in de 

keuzes die gemaakt zijn en de 

overwegingen die daarbij een rol 

hebben gespeeld. Het logboek is 

veelvuldig ingezet bij de communicatie 

met de begeleiders.  

2 

    

Totaal proces 35 pnt 
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Boordeling product  

 
                  Onvoldoende                       Voldoende                                        Goed  

Maximale 

score  

Fase 2 

Feedback 

(weging 0) 

Fase 37 

Feedback 

(weging 0) 

 

Definitieve 

versie 

(Behaalde 

score) 

Aantrekkelijkheid  Het werkstuk ziet er slecht verzorgd 

uit. Het nodigt niet uit tot lezen.  

Het werkstuk ziet er verzorgd uit.  Het werkstuk ziet er zeer verzorgd uit 

en is uitnodigend om te lezen.  
2 

   

Afwerking  De lay-out is rommelig (de indeling in 

alinea’s is bijvoorbeeld onduidelijk of 

onlogisch). De tekst is soms niet 

goed leesbaar of de afbeeldingen zijn 

slecht zichtbaar.  

De lay-out is redelijk helder. De tekst is 

goed leesbaar, de afbeeldingen zijn 

goed zichtbaar.  

De tekst is goed leesbaar, de 

afbeeldingen zijn goed zichtbaar. De 

lay-out is erg helder.  2 

   

Creativiteit en 

originaliteit  

De invulling van het onderzoek was 

erg voor de hand liggend.  

Er is ook gebruik gemaakt van eigen 

ideeën.  

De invulling van het onderzoek was erg 

origineel. Er was veel eigen inbreng.  
4 

   

Stroomlijning  Pagina’s en hoofdstukken zijn niet 

genummerd. In de tekst wordt niet 

altijd naar afbeeldingen, tabellen en 

grafieken verwezen, of deze zijn niet 

voorzien van een bijschrift.  

Pagina’s en hoofdstukken zijn 

genummerd. In de tekst wordt meestal 

naar afbeeldingen, tabellen en 

grafieken (die voorzien zijn van 

bijschrift) verwezen.  

Pagina’s, paragrafen en hoofdstukken 

zijn genummerd. In de tekst wordt naar 

afbeeldingen, tabellen en grafieken (die 

altijd voorzien zijn van bijschrift) 

verwezen.  

2 

   

Inhoud, structuur (op 

niveau van werkstuk)  

De opbouw van het werkstuk is niet 

helder. Een rode lijn ontbreekt: de 

afzonderlijke delen sluiten niet op 

elkaar aan.  

Het werkstuk is opgebouwd uit een 

inleiding, een middenstuk en een einde. 

Er is een rode lijn, maar de 

afzonderlijke delen sluiten niet altijd 

goed op elkaar aan.  

De structuur is helder. Er is een 

inleiding, een geordend middenstuk en 

een samenvattend einde. De 

afzonderlijke delen sluiten goed op 

elkaar aan: er is een duidelijke rode lijn.  

6 

   

Taalgebruik  De tekst is niet in eigen woorden 

geschreven. Het taalgebruik is te 

simpel of juist te ingewikkeld.  

De tekst is in eigen woorden 

geschreven en redelijk duidelijk. Het 

taalgebruik is redelijk goed.  

De tekst is duidelijk en in eigen 

woorden geschreven. Het taalgebruik 

sluit goed aan bij de doelgroep.  

4 

   

diepgang  De onderzoeksvraag en de 

deelvragen worden niet of maar ten 

dele  

beantwoord. De conclusies sluiten 

niet goed aan bij de 

onderzoeksvraag.  

 

De onderzoeksvraag en de deelvragen 

worden grotendeels beantwoord (of 

i.i.g. behandeld). De conclusies sluiten 

bij de onderzoeksvraag aan.  

 

De onderzoeksvraag en de deelvragen 

worden beantwoord (of i.i.g. 

behandeld). De conclusies  

volgen uit het voorgaande en sluiten 

goed aan bij de onderzoeksvraag.  

10 

   

 
7 Alleen definitieve telt mee bij het eindproduct! 
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Kritische houding                               Een kritische houding ten aanzien 

van bronnen en resultaten ontbreekt. 

Er wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen feiten en meningen.  

 

Bronnen (en ook eigen resultaten) 

worden soms kritisch behandeld. Er 

wordt soms wel onderscheid gemaakt 

tussen feiten en meningen.  

Bronnen (en ook eigen resultaten) zijn 

kritisch behandeld. Er is duidelijk 

onderscheid gemaakt tussen feiten en 

meningen. Er is een foutenanalyse 

gemaakt.  

4 

   

Tabellen, grafieken en 

afbeeldingen  

De resultaten worden niet (of slecht) 

gepresenteerd. Tabellen en grafieken 

en afbeeldingen worden niet in de 

tekst toegelicht.  

De resultaten zijn over het algemeen 

helder weergegeven. Tabellen en 

grafieken worden meestal toegelicht in 

de tekst. Afbeeldingen voegen iets toe 

aan het geheel.  

De resultaten zijn helder weergegeven 

m.b.v. tabellen en/of grafieken. 

Tabellen en grafieken worden 

toegelicht in de tekst. Afbeeldingen zijn 

zorgvuldig gekozen.  

 

4 

   

Bronnen  De bronvermelding is onvolledig, of 

bronnen zijn niet volgens een vast 

systeem benoemd.  

De bronvermelding is redelijk volledig. 

Bronnen zijn volgens een herkenbaar 

systeem benoemd.  

De bronvermelding is volledig. Bronnen 

zijn uitstekend benoemd. Citaten in de 

tekst zijn voorzien van bronvermelding.  

2 

   

Totaal product 40 pnt  
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Beoordeling presentaties alle profielgroepen 

 
8 Of een ander visueel hulpmiddel  

Beoordeling 

presentatie lokaal  

 

                Onvoldoende                     Voldoende                                      Goed  
Maximale  

score  

Behaalde 

score 

Aantrekkelijkheid  De presentatie ziet er slecht verzorgd uit.   Presentatie ziet er verzorgd uit.  De presentatie ziet er zeer verzorgd uit en 

is uitnodigend om te volgen.  
2 

 

Inhoud  De inhoud van de presentatie is niet 

helder.  

De inhoud van de presentatie is 

redelijk helder. 

De inhoud van de presentatie is volstrekt 

helder. 
2 

 

Tekst  De PowerPoint8 bevat te veel of te weinig 

tekst. Er valt geen duidelijke kern uit te 

halen, of leerlingen hebben überhaupt 

geen visuele ondersteuning.  

De hoeveelheid tekst op de 

PowerPoint is wat aan hoge kant/lage 

kant de kern kan er wel uit gehaald 

worden.  

De hoeveelheid tekst op de PowerPoint is 

kort maar duidelijk. De kern wordt direct 

duidelijk.  
2 

 

Illustraties De illustraties passen niet bij het 

onderwerp en ondersteunen de 

presentatie niet.  

De illustraties lijken willekeurig te zijn 

gekozen en passen enigszins bij de 

het onderwerp. 

De illustraties zijn krachtig en versterken 

de presentatie en het PWS.  2 

 

Mondelinge 

vaardigheden 

De leerlingen spreken onduidelijk en zijn 

niet in staat om het verhaal vloeiend te 

presenteren. 

De leerlingen spreken enigszins 

duidelijk en zijn redelijk in staat om het 

verhaal vloeiend te presenteren. 

De leerlingen spreken zeer duidelijk en 

zijn erg goed in staat om het verhaal 

vloeiend te presenteren. 
2 

 

Presenteren van 

bevindingen PWS 

De leerlingen zijn niet in staat om uit te 

leggen wat de kern van het PWS is en 

wat hun belangrijkste bevindingen zijn. 

De leerlingen zijn enigszins in staat 

om uit te leggen wat de kern van het 

PWS is en wat hun belangrijkste 

bevindingen zijn. 

De leerlingen zijn erg goed in staat om uit 

te leggen wat de kern van hun PWS is en 

wat hun belangrijkste bevindingen zijn. 
2 

 

Omgang met publiek De leerlingen zijn erg passief t.o.v. het 

publiek. Er wordt een afwachtende 

houding aangenomen.  

De leerlingen zijn enigszins actief om 

het publiek te interesseren voor hun 

presentatie 

De leerlingen zijn bijzonder actief in het 

betrekken van het publiek bij hun 

presentatie 

1 
 

Reactie op vragen 

 

Leerlingen zijn niet in staat om adequaat 

te reageren op inhoudelijke vragen over 

hun PWS 

Leerlingen zijn enigszins in staat om 

adequaat te reageren op inhoudelijke 

vragen over hun PWS 

Leerlingen zijn heel goed in staat om 

adequaat te reageren op inhoudelijke 

vragen over hun PWS 2 

 

 

Totaal 15pnt   
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Beoordeling 

presentatie markt 
                Onvoldoende                     Voldoende                                      Goed  

Maximale  

score  

Behaalde 

score 

Aantrekkelijkheid  De presentatie ziet er slecht verzorgd uit.  De presentatie ziet er verzorgd uit.  De presentatie ziet er zeer verzorgd uit en 

is uitnodigend om te volgen.  
2 

 

Inhoud  De inhoud van de presentatie is niet 

helder.  

De inhoud van de presentatie is 

redelijk helder. 

De inhoud van de presentatie is volstrekt 

helder. 
2 

 

Tekst  De poster bevat te veel of te weinig tekst. 

Er valt geen duidelijke kern uit te halen.  

De hoeveelheid tekst op de poster is 

wat aan hoge kant/lage kant de kern 

kan er wel uit gehaald worden.  

De hoeveelheid tekst op de poster is kort 

maar krachtig. De kern wordt direct 

duidelijk.  

2 

 

Illustraties De illustraties passen niet bij het 

onderwerp en ondersteunen de 

presentatie niet.  

De illustraties lijken willekeurig te zijn 

gekozen en passen enigszins bij de 

het onderwerp. 

De illustraties zijn krachtig en versterken 

de presentatie en het PWS.  2 

 

De poster (als geheel) Uit de poster op zich wordt niet duidelijk 

wat de kern van het PWS is en wat de 

belangrijkste bevindingen zijn.  

Uit de poster wordt duidelijk wat de 

kern van het PWS is, maar het heeft 

nog wel enige toelichting nodig. 

De poster is evenwichtig en vertelt het 

verhaal ‘zelf’. 2 

 

Mondelinge 

toelichting 

De leerlingen zijn niet in staat om uit te 

leggen wat de kern van het PWS is en 

wat hun belangrijkste bevindingen zijn. 

De leerlingen zijn enigszins in staat 

om uit te leggen wat de kern van het 

PWS is en wat hun belangrijkste 

bevindingen zijn. 

De leerlingen zijn erg goed in staat om uit 

te leggen wat de kern van hun PWS is en 

wat hun belangrijkste bevindingen zijn. 
2 

 

Omgang met publiek De leerlingen zijn erg passief t.o.v. het 

publiek. Er wordt een afwachtende 

houding aangenomen.  

De leerlingen zijn enigszins actief om 

het publiek te interesseren voor hun 

presentatie 

De leerlingen zijn bijzonder actief in het 

betrekken van het publiek bij hun 

presentatie 

1 

 

Reactie op vragen Leerlingen zijn niet in staat om adequaat 

te reageren op inhoudelijke vragen over 

hun PWS 

Leerlingen zijn enigszins in staat om 

adequaat te reageren op inhoudelijke 

vragen over hun PWS 

Leerlingen zijn heel goed in staat om 

adequaat te reageren op inhoudelijke 

vragen over hun PWS 

2 
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Bijlage 3:  Richtlijnen bronvermelding Park Lyceum  

 

Je mag teksten en ideeën van anderen niet samenvatten of wijzigen en het presenteren als 

je eigen werk. Dat noemen we plagiaat.  

 

Als je voor een werkstuk literatuur en andere bronnen hebt bestudeerd, kun je daar delen uit 

overnemen. Door een bronvermelding maak je duidelijk welke delen van je werkstuk zijn 

overgenomen uit het werk van een ander. Hiermee kan je docent nagaan:  

 

- Welke bronnen je hebt gebruikt (betrouwbaarheid)  

- Of je een variatie aan bronnen hebt gebruikt  

- Of de bron correct is gebruikt, en  

- Of belangrijke bronnen ontbreken.  

 

Dit overnemen van delen van andermans werk kan op twee manieren: door te parafraseren 

(in je eigen woorden weergeven) of door te citeren (een stukje van de tekst letterlijk 

overnemen). Een citaat plaats je altijd tussen aanhalingstekens.  

Achter in je werkstuk neem je een lijst op van alle bronnen die je hebt geraadpleegd: de 

bronnenlijst. De publicaties in de bronnenlijst staan in alfabetische volgorde van 

(eerstgenoemde) auteur. Er zijn verschillende soorten bronnen, die je als volgt beschrijft:  

 

Verwijzen naar internetbronnen (tekst, illustraties, grafieken en beeldmateriaal)  

Achternaam auteur, filmer, illustrator, voorletter(s) (Publicatiejaar of update). Titel van het 

document of de website. Geraadpleegd op dag maand jaar, adres website.  

Voorbeelden:  

Meijden, B. van der (1998). Schiphol als thema voor een geschiedenis-, internet- en/of 

profielwerkstuk. Geraadpleegd op 7 juli 2005, http://www.histopia.nl/schiphol.htm  

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (z.d.). WAO: informatie voor werknemers 

over de kabinetsplannen. Geraadpleegd op 3 augustus 2004, 

http://home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?rubriek_id=991&subrubriek_id=995&lin

k_id=30945  

De geschiedenis van het internet. Geraadpleegd op 7 juli 2005,  

http://www.be-wired.nl/info/geschiedenis.htm  

NRC Media (6 juni 2006) Van You Tube tot contract met Timberlake. Opgehaald van NRC.nl: 

http://www.nrc.nl/media/article  
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Verwijzen naar boeken/films  

Achternaam auteur, voorletter(s) (Jaar van uitgave). Titel. Eventuele subtitel. Plaats uitgever: 

uitgever.  

Voorbeelden:  

Dijk, P. van en F. Jansen (2003). Wereldgids. Reisgids door de literatuur. Amsterdam: 

Promotheus.  

Gorris, M. (1984) De stilte rond Christine M. Bioscoopfilm. Gezien op 14 augustus 2007.  

 

 

Verwijzen naar kranten- en tijdschriftartikelen  

Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiedatum). Titel artikel. Eventuele subtitel. In: naam 

van tijdschrift of krant nummer, paginanummer(s).  

Voorbeeld:  

Ouwerkerk, D. van en J. van der Grinten (2004). De kracht van zacht. Wat mannen over 

vrouwelijke vergaderstijlen kunnen leren. In: Interne Communicatie 4, p. 11-13.  

Voorbeeld:  

Dongen, Menno van (7 juli 2005). Bestuur hoofdstad is niet effectief. In: Volkskrant.  

 

Opmerkingen over de bronnenlijst  

- Staat er bij een bron geen publicatiedatum vermeld? Noteer dan z.d. (=zonder datum, 

zie internetbronnen voorbeeld 2).  

- Is de auteur van een bron niet bekend? Vermeld dan de verantwoordelijke organisatie, 

zie internetbronnen voorbeeld 2. Is die ook niet bekend? Zet dan de titel vooraan en het 

publicatiejaar erachter, gevolgd door de rest van de bronvermelding (zie internetbronnen 

voorbeeld 3). In de bronnenlijst vermeld je deze bron dan bij de eerste letter van de titel.  

- Het adres van een website begint altijd met http:// en is geheel onderstreept.  

- Soms is een publicatie geschreven door meerdere auteurs. Vermeld er hooguit drie. Zijn 

het er meer, dan vermeld je alleen de eerste drie, met de toevoeging et al of e.a. (= en 

anderen).  

 

Verwijzingen in de tekst van je werkstuk 

Als je in de tekst van je werkstuk een bron letterlijk citeert of in je eigen woorden weergeeft, 

kun je ook op die plaats de bron vermelden. Die bron staat al uitgebreid beschreven in je 

bronnenlijst, daarom kun je hier volstaan met een verwijzing tussen haakjes, direct achter het 

citaat of de parafrase. Die verwijzing ziet er als volgt uit: (auteur jaartal: paginanummer) 

Voorbeeld:  

“Er vielen veel slachtoffers onder de mariniers in Vietnam. Drie procent van de mariniers in 

Vietnam sneuvelde, en zo’n 17 procent raakte gewond.” (McNab en Wiest 2003: 87) 


