
Beoordeling profielwerkstuk 
 
Beoordeling proces 
Het proces wordt beoordeeld volgens deze normen: 
 

 Onvoldoende  
 

Voldoende 
 

Goed 
 

Excellent 
 

Aanwezigheid Komt niet opdagen 
bij bijeenkomsten 
en afspraken niet 
na. 

Komt naar 
bijeenkomsten en 
afspraken 
voldoende na. 

Komt naar 
bijeenkomsten en 
zoekt ook zelf 
contact met 
begeleider. 

Komt naar 
bijeenkomsten en 
zoekt zelf contact 
met begeleider (als 
nodig). 

Deadlines Deadlines zijn niet 
gehaald. 

Deadlines zijn 
gehaald.  

Deadlines zijn ruim 
op tijd gehaald. 

Alle deadlines zijn 
ruim op tijd 
gehaald. 

Invullen stappen Stappen zijn niet /  
onvoldoende 
ingevuld. 

Stappen zijn 
voldoende 
ingevuld. 

Stappen zijn 
serieus en degelijk 
uitgewerkt. 

Stappen zijn 
bijzonder goed 
uitgewerkt.  

Initiatief / inzet Onderneemt te 
weinig, begeleider 
moet veel sturing 
bieden.  

Onderneemt 
voldoende om bij 
te blijven, 
begeleider moet 
enige sturing 
bieden.    

Neemt zelf 
initiatief,  sturing 
door begeleider is 
niet nodig. 

Pakt alles zelf op, 
sturing door 
begeleider is totaal 
niet nodig. 

Houding Leerling is negatief: 
ziet vooral  
problemen en 
komt zelf niet met 
oplossingen. 

Leerling is vooral 
positief  en komt 
zelf met 
oplossingen voor 
problemen. 

Leerling is positief, 
volgt een degelijke 
aanpak en stelt die 
bij, als nodig. 

Leerling is positief, 
kan de goede 
aanpak bijstellen 
om nog meer 
resultaat te 
behalen. 

 
Beoordeling schriftelijk verslag 
 
Het verslag moet bevatten: 
• Minimaal 5 pagina’s aan platte tekst (gerekend in lettertype Arial, puntgrootte 12 
• Omslag met een titelpagina met de titel, jouw naam, je profiel en de naam van je 

begeleider 
• Inhoudsopgave  
• Inleiding met daarin de motivatie bij de keuze van het onderwerp, de hoofd- en  

deelvragen en hoe het onderzoek is aangepakt 
• Kern: uitwerking van de deelvragen = hoofdstukken 
• Interview? → verwerkt in het verslag + vraag-antwoord-uitwerking als bijlage! 
• Nawoord met conclusie en eigen mening 
• Bronvermelding volgens de aanwijzingen op blz. 15.  
• Bijlagen zoals: interview, enquête - formulieren, grafieken, tabellen, foto’s, knipsels enz. 



Het schriftelijk verslag wordt beoordeeld volgens deze normen: 
 

 Onvoldoende  
 

Voldoende 
 

Goed 
 

Excellent 
 

Hoofdvraag en 
deelvragen 

De hoofdvraag 
ontbreekt, is niet 
helder, te ruim of 
te beperkt. 
Deelvragen zijn erg 
simplistisch. 

De hoofdvraag is 
vaag en deelvragen 
zijn simplistisch.  

De hoofdvraag is 
helder en relevant. 
Deelvragen zijn 
interessant en 
hebben diepgang.  

Hoofdvraag en 
deelvragen zijn 
scherp, interessant 
en origineel.  

Inhoud / diepgang Verslag is kort, de 
deelvragen zijn 
onvoldoende 
beantwoord, de 
inleiding en/of 
conclusie is zwak. 
Geen persoonlijke 
betrokkenheid met 
het onderwerp. 

Verslag is 
voldoende qua 
inhoud, maar 
oppervlakkig 
uitgewerkt. Er is 
weinig persoonlijke 
betrokkenheid met 
het onderwerp. 

Verslag is 
uitgebreid, de 
informatie is 
interessant en 
vernieuwend.  
Er is persoonlijke 
betrokkenheid met 
het onderwerp. 

Verslag is zeer 
uitgebreid, de 
informatie is 
interessant en 
vernieuwend. 
Er is sterke  
persoonlijke 
betrokkenheid met 
het onderwerp. 

Originaliteit Er is sprake van 
plagiaat (meer dan 
15% plagiaat = 
fraude → 
herkansen) 

Geen plagiaat, 
maar weinig 
originaliteit. 
Werkstuk is 
redelijk 
interessant, niet 
vernieuwend. 

Het verslag is 
origineel, 
interessant en 
vernieuwend. 

Eigenzinnig en 
interessant verslag. 
Het is origineel en 
voorzien van een 
persoonlijk tintje. 

Hoeveelheid en 
kwaliteit van de 
bronnen + 
vermelding 

Minder dan 3 
verschillende en/of 
onbetrouwbare 
bronnen gebruikt. 

Minimaal 3 
verschillende, 
betrouwbare 
bronnen gebruikt  

Minimaal 5 
verschillende, 
betrouwbare 
bronnen gebruikt 

Minimaal 6 
verschillende, 
betrouwbare 
bronnen gebruikt 

Afbeeldingen, 
tabellen, grafieken, 
bijlagen enz. 

Ontbreken of zijn 
slordig, onduidelijk 
en/of hebben geen 
duidelijke relatie 
met het 
onderwerp. Er zijn 
onjuiste conclusies 
getrokken. 

Zijn relevant, 
duidelijk, verzorgd 
en de relatie met 
het onderwerp is 
voldoende 
duidelijk. Er zijn 
correcte conclusies 
getrokken. 

Zijn relevant, 
helder, verzorgd en 
hebben een 
duidelijke relatie 
met het 
onderwerp. Er zijn 
correcte conclusies 
getrokken. 

Zijn relevant, 
uitermate helder, 
verzorgd en 
hebben een 
duidelijke relatie 
met het 
onderwerp. De 
conclusies zijn 
uitstekend. 

Taalgebruik Taalgebruik is niet 
erg helder en/of er 
is sprake van 
behoorlijk wat stijl- 
en spelfouten. 
Taalgebruik is 
weinig consistent. 

Taalgebruik is 
helder, er zijn 
slechts enkele stijl- 
en spelfouten 
gemaakt. 
Taalgebruik 
vertoont eigen stijl 
van de leerling. 

Taalgebruik is 
helder, vertoont 
vrijwel geen stijl- 
en spelfouten. De 
zinsopbouw is 
goed. Taalgebruik 
vertoont eigen stijl 
van de leerling. 

Taalgebruik is 
helder en fraai, 
vertoont vrijwel 
geen stijl- en 
spelfouten. De 
zinsopbouw is 
goed. Taalgebruik 
vertoont duidelijk 
eigen stijl van de 
leerling.  

Verzorging: 
titelpagina, 
inhoudsopgave, 
paginanummers, 
alinea-indeling, 
bladspiegel, 
lettertype, mapje 
enz. 

Een of meer 
onderdelen 
ontbreken, zijn 
slordig, niet 
functioneel. Bijv: 
onvolledige 
titelpagina, 
verschillende 
lettertypes, 
veel witruimte 
bij afbeeldingen, 
enz.  

 

Het verslag is 
compleet en 
functioneel. 

Het verslag is 
compleet en 
functioneel. Het is 
aantrekkelijk 
vormgegeven. 

Het verslag is 
compleet en 
functioneel. De 
vormgeving is 
aantrekkelijk en 
origineel.  



 
  

Beoordeling presentatie 
 
De presentatie van het onderzoek en de resultaten wordt beoordeeld volgens deze normen: 
  

 Onvoldoende  
 

Voldoende 
 

Goed 
 

Excellent 
 

Flyer De flyer is 
onoverzichtelijk, 
geeft niet duidelijk 
weer wat de 
presentatie 
inhoudt.  

   

Inhoud De presentatie is 
onsamenhangend, 
onduidelijk: het 
anwtoord op de 
hoofdvraag en 
deelvragen wordt 
niet duidelijk. 

De presentatie 
maakt het 
onderzoek en de 
resultaten duidelijk. 

De presentatie 
maakt het 
onderzoek en de 
resultaten goed 
duidelijk, met 
interessante 
voorbeelden of 
uitwerkingen.  

De presentatie 
maakt het 
onderzoek en de 
resultaten goed 
duidelijk, met 
interessante 
voorbeelden of 
uitwerkingen. 
Eigen persoonlijk 
verhaal is in de 
presentatie 
verweven. 

Vorm De gekozen vorm 
past niet goed bij 
het onderwerp, is 
niet boeiend, er is 
nauwelijks 
interactie met het 
publiek. De 
presentatie is te 
beperkt of juist te 
uitgebreid. 

De gekozen vorm 
past bij het 
onderwerp, er is 
interactie met het 
publiek. De 
presentatie is 
voldoende qua 
uitwerking. 

De gekozen vorm 
past bij het 
onderwerp, is 
boeiend er is goede 
interactie met het 
publiek.  

De gekozen vorm 
past bij het 
onderwerp, is 
boeiend en 
verassend. ('out of 
the box"  Er is veel 
interactie met het 
publiek. 

Praktische deel Het praktische deel 
ontbreekt of is 
onvoldoende 
aanwezig binnen de 
presentatie.  

Het praktische deel 
is voldoende 
uitgewerkt en 
gepresenteerd.  

Het praktische deel 
is goed uitgewerkt 
en helder 
gepresenteerd. 

Het praktische deel 
is uitstekend 
uitgewerkt en 
helder  
gepresenteerd. 

Uitvoering De uitvoering is 
rommelig, de 
onderzoeksvragen 
en antwoorden 
worden niet 
duidelijk. 

De uitvoering is 
redelijk, de 
onderzoeksvragen 
en antwoorden 
worden duidelijk. 

De uitvoering is 
goed verzorgd, 
aansprekend. De 
onderzoeksvragen 
en antwoorden 
worden helder. 

De uitvoering is 
uitstekend 
verzorgd, 
aansprekend en 
origineel. De 
onderzoeksvragen 
en antwoorden 
worden helder. 

 


