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Inleiding  

 
Samen met de schoolexamens en het centraal examen, vormt het profielwerkstuk de afsluiting 
van je vmbo-t-opleiding. Het onderwerp dat je kiest zal te maken hebben met het profiel die je 
gekozen hebt.  
 
Je gaat een onderzoek doen en de resultaten presenteren. Daarvoor moet je vragen stellen, 
onderzoeksvragen. Door bijvoorbeeld een proef te doen, een bedrijf te bezoeken, naar een school 
te gaan, of teksten te lezen, vind je zelf de antwoorden. Die werk je uit in een schriftelijk verslag. 
Daarna presenteer je wat het onderzoek heeft opgeleverd. Je geeft jezelf een praktische opdracht 
die de basis vormt voor je presentatie. 
 
Je gaat gebruiken en laten zien wat je de afgelopen jaren geleerd hebt. Het gaat bij het 
profielwerkstuk niet om kennis, die wordt op het examen getoetst. Het gaat om  vaardigheden: 
onderzoeken, informatie verwerken en presenteren. Deze vaardigheden heb je in je 
vervolgopleiding en je werk nodig. Ze worden getoetst met het profielwerkstuk. Ondertussen doe 
je ervaring op met het profiel waarin jij verder wilt en leer je deze beter kennen. 
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Het profielwerkstuk  

 
● Het onderwerp moet te maken hebben met het profiel dat je hebt gekozen.  
 
● Je begeleider houdt bij hoe het werken verloopt, geeft je uitleg en adviezen en een   
beoordeling.  
 
● Je werkt zelfstandig aan het onderzoek. De planning bepaal je deels zelf.  
 
● Het profielwerkstuk bestaat uit 3 onderdelen: 

1) Het proces 
2) Het schriftelijk verslag 
3) De presentatie (met een praktisch deel) 

Ieder onderdeel wordt apart beoordeeld met een waardering. (O/V/RV/G/ZG) 
De beoordeling voor alle onderdelen op zich moet minimaal voldoende zijn.  
 
Als je geen voldoendes behaalt, moet het gehele profielwerkstuk herkanst moeten worden (in 
minder tijd). Dit telt als één herkansing voor het schoolexamen.   
Als je het profielwerkstuk niet voldoende hebt afgesloten, mag  je niet deelnemen aan het 
Centraal Examen. Je behaalt dan dus geen diploma.  
 
⮚ Het proces: Je zult verschillende stappen moeten zetten om tot een goed resultaat te 
komen. Die stappen zijn voor je uitgewerkt in dit boekje. Na het lezen van de uitleg noteer je wat 
jouw plannen zijn en soms ook hoe het werken is verlopen.  
Let op: Wat je noteert, bepaalt deels de beoordeling van het proces. Daarnaast is je werkhouding 
en wat je wel en niet doet bepalend.  
 
⮚ In het schriftelijk verslag werk je de antwoorden op je onderzoeksvragen uit. In de 
conclusie beantwoord je de hoofdvraag.  
 
⮚ Tot slot presenteer je het onderzoek en de resultaten op de presentatiemarkt. Je kunt je 
eigen presentatievorm kiezen. Het hoeft dus geen 'spreekbeurt' te zijn. 
Je geeft jezelf een praktische opdracht die te maken heeft met jouw onderzoek. Bijvoorbeeld een 
kunstwerk, enquête, interview, zelf gemaakt filmpje, spel, (sociaal)experiment. De praktische 
opdracht vormt een deel van je presentatie. 
 
 
 

 
Veel succes met het profielwerkstuk! 
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Overzicht stappen en data profielwerkstuk 
 

uiterlijk 28 aug  Keuze voor begeleider doorgeven   
26 aug t/m 26 sept 
 

STAP 1 Bepalen onderwerp  
Hoofdvraag en deelvragen opstellen      + inleveren 

12 t/m 20 sept  Beoordeling onderzoeksvraag en deelvragen  
>> goedkeuring evt. na bijstellen 

uiterlijk 20 sept   Contactmoment met begeleider 
23 sept t/m 11 okt  
 

STAP 2 
STAP 3  

Praktische opdracht bepalen (voor de presentatie)  
Plan van aanpak maken       + kopie inleveren 

14 okt t/m 25 nov STAP 4 
 

Informatie verzamelen 
(interview voorbereiden en afnemen) 

28 nov t/m 6 dec STAP 5 Info verwerken tot schriftelijk verslag 
uiterlijk 6 dec  Contactmoment met begeleider 
9 t/m 13 dec STAP 6 Conclusie schrijven, verslag afronden 
uiterlijk 13 dec   Inleveren conceptversie schriftelijk verslag  
13 dec t/m 6 jan  Beoordeling conceptversie schriftelijk verslag 
6 t/m 17 jan  STAP 7 Schriftelijk verslag aanpassen + eindversie inleveren  
uiterlijk 17 jan  Contactmoment met begeleider 
20 jan t/m 13 feb  STAP 8  Presentatie voorbereiden + flyer maken 
13 feb  PRESENTATIEMARKT   

17 t/m 21 feb STAP 9 Evaluatie      + inleveren 

uiterlijk 28 feb  Eindbeoordeling: profielwerkstuk als geheel  
= Contactmoment 

  
 
Herkansen 
Het gehele werkstuk zal herkanst moeten worden. Deadlines:  
6 maart:   Stap 1 t/m 4 = hoofdvraag en deelvragen + plan van aanpak 
3 april:  Stap 5 t/m 7 = conceptversie 
10 april:   Stap 8 = eindversie 
16 april:  Stap 9 = presentatie  
17 april:  Eindbeoordeling        
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Beoordeling 
 
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. 
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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, 

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.  
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veel witruimte bij 
afbeeldingen, enz.  

 

 
  

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. 
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STAP 1  Onderwerpkeuze + Hoofd- en deelvragen  
 

Oriëntatie onderwerpkeuze 
Begin vast met nadenken over je onderwerp. De vraag die een onderwerp oplevert is: Waar wil je 
meer over te weten komen binnen jouw profiel? Bijvoorbeeld hoe het is om te werken in een 
bepaald beroep, welke voor- en nadelen er zijn, of dat werk bij jou past, enz.   
Je kunt ook een algemener onderwerp kiezen, omdat je daar graag meer over te weten wilt 
komen. Bijvoorbeeld: eco-bouw, virtual reality, adoptie, social media, o.i.d.  
Zie de voorbeeldenlijst van onderwerpen achterin dit boekje, op blz. 29 en 30.   
 

Onderwerpkeuze 
Een geschikt onderwerp moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 
- het moet passen binnen je profiel  
- het moet niet te breed zijn, bijvoorbeeld ’internet’ is te breed, ’internetreclame’ is wel  
 geschikt 

- het is goed te doen informatie over het onderwerp te verzamelen (>> ga dit na) 
 
Hoofdvraag en deelvragen. 
Je gaat onderzoek doen binnen je onderwerp. Dus moet je onderzoeksvragen gaan stellen: een 
hoofdvraag met een aantal deelvragen.  
Je hoofdvraag moet een duidelijk gerichte onderzoeksvraag zijn. Daarbij kies je een aantal 
deelvragen die het onderwerp verder uitdiepen. De deelvragen vormen de hoofdstukken van het 
verslag. Zie de voorbeelden: 
 
Profiel Onderwerp Hoofdvraag Deelvragen 
Zorg & 
welzijn 

Pleeggezin 
of adoptie 

Wat is het verschil 
tussen adopteren en 
pleegouders zijn? 

-Wat houdt adoptie in? 
-Wat houdt pleegouder zijn in? 
-Hoe kom je in aanmerking voor adoptie of pleegzorg? 
-Wat zijn de voor- en nadelen van adoptie en  
 pleegouder zijn? 

Techniek 
(evt. andere 
profielen) 

Virtual 
reality 

Hoe toepasbaar is 
virtual reality binnen 
opleidingen? 

- Wat zijn de laatste ontwikkelingen  wat betreft   
 virtual reality? 
-Wat zijn de ervaringen met inzet van virtual reality?  
-Wat kan de inzet inzet van virtual  reality bijdragen  
 aan opleidingen?  
-Wat zijn de voor- en nadelen van inzet van virtual   
 reality? 

Economie Horeca Welke opleidingen kun 
je volgen binnen de 
horeca? 

-Welke opleidingen worden er  aangeboden? 
-Wat zijn de verschillen in inhoud, niveau, scholen? 
-Hoe is het om een opleiding  te volgen? (1 uitkiezen 
en onderzoeken) 

Landbouw Tuinarchi-
tectuur 

Wat houdt het in  
tuinarchitect te zijn?  

-Wat voor opleiding moet je daarvoor  volgen? 
-Wat komt er kijken bij het ontwerpen  van een tuin?  
-Hoe komt een tuinarchitect aan opdrachten? 
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Vul nu stap 1 in. 
STAP 1 
Oriëntatie onderwerp → Waar zou je meer over te weten willen komen binnen jouw profiel?  
(zie voor ideeën blz 29 en 30) 
 
 
 
 
 
 
 
Zet een pijltje bij de onderwerpen waar je serieus over gaat nadenken. 
 
Wat wordt het onderwerp van je profielwerkstuk? 
 
 
Waarom heb je dit onderwerp gekozen?  
 
 
 
 
 
 
 
Bedenk zoveel mogelijk vragen over je onderwerp. (Gebruik vraagwoorden: wie, wat, waar, 
welke, waarom, hoe, hoelang, enz.) 
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Wat is je hoofdvraag? = je onderzoeksvraag 
 
 
 
Welke deelvragen ga je gebruiken om je hoofdvraag te onderzoeken? 
(minimaal 4, maximaal 6 deelvragen!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lever je hoofdvraag en deelvragen (uiterlijk 26 sept) 
 
ALS NODIG:  Bijstelling hoofdvraag en deelvragen 
 

Waarom was / waren de eerste vragen niet goed?  
 
 
 
 
 
Wat is je nieuwe hoofdvraag? 
 
 
Wat zijn je nieuwe deelvragen? 
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STAP 2   Praktische opdracht bepalen (voor de presentatie)  
    

Je moet een praktische opdracht bedenken en uitvoeren. Het resultaat vormt een groot deel van 
je presentatie. Hier moet je nu al over nadenken, zodat je hier bij het informatie verzamelen 
rekening mee kunt houden. Bijvoorbeeld materialen vragen tijdens een interview of 
bedrijfsbezoek, foto’s maken, filmen. 
 
Een goede praktische opdracht is ondersteunend aan je presentatie en helpt het publiek om jouw 
verhaal beter te begrijpen. Voorbeelden: 
▪ Om te laten zien hoe je een goede film maakt had een leerling een film gemaakt waarin hij 
alle onderdelen en trucs van een goede film had verwerkt. 
▪ Om haar presentatie over optische illusie te verduidelijken maakte een leerling zelf een 
optische illusie waarvan ze de werking tijdens de presentatie liet zien. 
▪ Om te verduidelijken welke subculturen er zijn verkleedde een leerling zich wel 5 keer 
tijdens haar presentatie. Ze speelde steeds verschillende muziek en paste zelfs haar taalgebruik 
aan in de presentatie. Zo kreeg het publiek een livevoorbeeld van de verschillende subculturen. 
 
Tijdens de presentatiemarkt presenteer je straks jouw onderzoek aan een groep ouders, 
leerlingen en docenten. En natuurlijk aan je begeleider. Hij /zij beoordeelt je presentatie samen 
met een tweede beoordelaar. Je richt een kraam in zodat duidelijk wordt wat je onderzocht hebt 
en wat de resultaten waren. Je praktische opdracht vormt de basis. Je voegt meer materiaal toe, 
zodat een totaalbeeld ontstaat. Je geeft mondeling uitleg bij wat te zien is. Interactie met het 
publiek is erg belangrijk. Je kunt ook opdrachten laten maken, een spel laten doen, o.i.d. Als het je 
onderzoek maar duidelijk maakt.   
Als je kiest voor een mondelinge presentatie, het vertonen van een film o.i.d., word je 
ingeroosterd in een lokaal waar meerdere presentaties elkaar afwisselen. Je zult je presentatie van 
ongeveer 10 minuten drie keer moeten geven. 
 
Je maakt ook een flyer om je presentatie aan te kondigen.    (Zie Stap 9, v.a. blz 24) 
 

Vul stap 2 hieronder in 
 
Welke vorm krijgt jouw praktische opdracht? Bijvoorbeeld: interview, enquête, maquette, 
foto's, film, voorwerpen, kunstwerk.  
Beschrijf duidelijk wat je van plan bent. 
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Waarom kies je voor deze vorm? 
 
 
 
 
 
Hoe kun je je onderzoek verder nog duidelijk maken? >> Beschrijf hoe je de presentatieruimte 
in gaat richten / gaat gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kun je tijdens het informatie zoeken al materiaal voor de praktische opdracht / presentatie 
verzamelen?    Zo ja: wat + hoe?  
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STAP 3     Plan van aanpak maken 
 

Het is goed eerst na te denken over de beste aanpak voordat je begint met informatie. Je moet 
jezelf afvragen: 
- Wat ga je doen om een antwoord te krijgen op de deelvragen? 
- Welke informatiebronnen ga je gebruiken?  (zie Stap 4, blz. 15) 
- Wie kan je helpen aan informatie te komen? 
- Is je tijdsplanning haalbaar? 
 
VERPLICHT: Gebruik minimaal 3 verschillende soorten bronnen. Bijvoorbeeld: een interview, een 
internetsite en een boek. Des te meer verschillende bronnen, des te beter.  
 
Vul stap 3 in + lever stap 2 en 3 in bij je begeleider (uiterlijk 11 okt) 
 
Wat ga je doen?  
Om aan antwoorden op de hoofd- en deelvragen te komen? 
(Welke informatiebronnen ga je gebruiken? Wat ga je doen?) Geef de volgorde aan met nummers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdsplanning: Wanneer begin je en hoe lang denk je er over te doen? 
Noteer de nummers en geef per onderdeel een planning. 
  
  
 
  
 
 
 
 
Wat heb je nodig? (Wat moet je regelen voordat je een informatiebron kunt gaan gebruiken?) 
Bijv: telefoonnr. van een bedrijf, adres van een stichting of school, opnameapparatuur. 
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STAP 4    Informatie verzamelen              

 
Belangrijk bij het informatie verzamelen: gebruik actuele en betrouwbare informatie. 
Ga na wat de bron is en wanneer de informatie is geplaatst. Vraag je af:  
- Is de informatie geldig, of misschien al achterhaald? 
- Is de aanbieder deskundig en objectief? Bijvoorbeeld Wikipedia is niet objectief. 
Als je twijfelt, vraag om advies, bijvoorbeeld bij je begeleider. 
 
Waar kun je informatie vinden? 
- Thuis? kranten, boeken, tijdschriften, enz. 
- Kruiwagens. Denk eens rustig na of je familieleden of kennissen hebt die door hun werk of 
opleiding informatie hebben over jouw onderwerp. Vaak kunnen ze je goed op weg helpen. 
- Deskundigen. Ga na wie je vragen zou kunnen stellen over je onderwerp. Bijvoorbeeld  
bekenden of mensen die in hun werk of opleiding te maken hebben met je onderwerp. 
- Bibliotheek. Er zijn tijdschriften, boeken, kranten, naslagwerken, cd-roms. 
- Internet. Wees kritisch: lang niet alle informatie is zinnig en/of betrouwbaar! 
- Bedrijven.  
- Opleidingen.  
- Musea. Je kunt er dingen bekijken en vaak ook veel documentatie vinden.  
 

Bronvermelding 
Houd je bronnenlijst vanaf het begin goed bij. >> Noteer meteen alle brongegevens als je ergens 
informatie vindt. Anders is de kans erg groot dat je dit vergeet.  
 
Stel je bronnenlijst volgens de APA-normen op. Voorbeelden: 
- Internetpagina: www.reclames.nl/internet (28-10-2008)  
- Tijdschriftartikel: Camos 2005 H.Camos. “Reclames en koopgedrag”. In: Psychologie, jaargang 19, 
oktober2005 
- Boek: Jansen 2006 Reclames en jongeren, De Arbeiderspers, Amsterdam 2006. 
 
• Interview >> vermeld de naam en het beroep van de geïnterviewde en de interviewdatum. 
• Enquête >> vermeld de doelgroep, de hoeveelheid afgenomen enquêtes en de afnamedatum. 
• Krantenartikel >> zoals het voorbeeld van het tijdschriftartikel. 
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Extra informatie over interviewen  
 

Interview voorbereiden 
 
Vul het schema hieronder in ter voorbereiding op het interview. 
 
Welke deelvragen komen naar voren in het interview? 
 
 
 
 
 
Wie ga je interviewen?  
 
Waarom ga je juist die persoon interviewen?  
 
 
 
 
Wat heeft hij/zij met je onderwerp te maken?  
 
 
 
Wat ga je aangeven in de inleiding?  
Wat houdt jouw profielwerkstuk in en welke plek heeft het interview daarin? 
 

Wat heb je nodig voor het afnemen van het interview? Hoe kom je hieraan? 
Bijv: telefoonnr., adres, opnameapp op je telefoon, fototoestel (voor presentatie). 
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Welke vragen gaan jullie stellen? 
Stel vooral open vragen, zodat je uitgebreide antwoorden krijgt. 
Vergeet niet doorvraagvragen te bedenken en te noteren! 
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De uitvoering  
 

De inleiding 
Tijdens de inleiding stel je je gesprekspartner (en jezelf) op z’n gemak. Je vertelt wat jouw 
profielwerkstuk inhoudt en welke rol dit interview daarin speelt. 
 

De kern 
Tijdens het kerngedeelte stel je je vragen en luister je (en eventueel maak je aantekeningen). Als je 
informatie van iemand wilt krijgen, moet je hem aan het praten krijgen én houden. Laat merken 
dat je goed luistert en geïnteresseerd bent. 
  

Verbaal luisteren 
Je laat merken dat je goed luistert, door regelmatig door te vragen. Dit doe je ook  als je niet 
precies begrijpt wat je gesprekspartner bedoelt, bijv.: Kunt u daar een voorbeeld van geven? Hoe 
werkt dat precies? Waarom denkt u dat? 
 

Non-verbaal luisteren 
Ook met je non-verbale gedrag kun je laten zien dat je geïnteresseerd bent. 
● Door je houding: Richt je naar de spreker, met een open houding.  
● Door oogcontact: kijk de ander regelmatig aan, dat stimuleert hem om door te praten.  
● Door te knikken om aan te geven dat je iets begrijpt. 
● Door stiltes toe te staan  Geef ander de ruimte om even na te denken, zijn antwoord aan te 
vullen.  Ga niet te snel door naar de volgende vraag. Als je een stilte wilt vullen, doe dat dan met 
een korte doorvraag-vraag, of met een bevestigend “hm hm”, o.i.d. 
 

Het slot 
Uiteindelijk, rond je het interview af.  
- Neem voor jezelf snel je vragen door. Heb je de informatie die je wilde verkregen?   
Nee >> Stel alsnog vragen die die informatie wél opleveren.  
Ja >> Vraag je je gesprekspartner of hij/zij nog iets kwijt wil. 
- Bedank je gesprekspartner 
 

De uitwerking  
Werk het interview zo snel mogelijk uit! Dan weet je de dingen nog die onduidelijk zijn in de 
aantekeningen of de opname. 
Maak eerst de vraag-antwoord versie die als bijlage bij je verslag gevoegd moet worden. In het 
schriftelijk verslag verwerk je het interview als aparte tekst bij de uitwerking van een deelvraag. 
Verschillende delen kunnen ook in de uitwerking van meerdere deelvragen terugkomen.  
Als je twijfelt, kun je advies vragen aan je begeleider. 
 
Eisen voor de interview-bijlage 
Noteer:  
● Wie je hebt geïnterviewd  
● Waar en wanneer je het interview hebt gehouden + hoe lang het heeft geduurd  
● De vragen + antwoorden >> Dat mag apart van elkaar, als je ze maar wel duidelijk 
nummert. Als je meegeschreven hebt, voeg dan je aantekeningen toe! Ook als ze slordig zijn. 
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● Het telefoonnummer of e-mailadres van degene die je hebt geïnterviewd. Bij twijfel moet 
je begeleider contact met hem/haar kunnen opnemen. 

STAP 5   Informatie verwerken + conclusie schrijven 
 

Orden de losse blaadjes, kopieën, knipsels enz. per deelvraag. Digitale informatie kun je per 
deelvraag in een naslagdocument bij elkaar plaatsen. Of je verwerkt de deelvraag in de 
bestandsnaam.   
 
Wees kritisch: niet alle informatie die je hebt gevonden is even goed bruikbaar. 
Kies de meest betrouwbare en interessante informatie.  
 
Richt je op je onderzoeksvragen. Algemene informatie geven is ook nodig, maar de uitwerking van 
een hoofdstuk is gericht op het beantwoorden van een deelvraag. Dat geeft je meteen een 
duidelijke leidraad om de informatie in eigen woorden om te zetten. 
 
Let op: Er wordt gecontroleerd op plagiaat (= overgenomen tekst). Bij meer dan meer dan 15% 
plagiaat is er sprake van fraude. Je schriftelijk verslag wordt dan afgekeurd. Je moet dan het 
gehele profielwerkstuk herkansen. 
 
Werk de informatie eerst overzichtelijk uit per deelvraag. Besteed pas later echt tijd aan de 
opmaak van je verslag. Je kunt dan in één keer alle titels en kopjes dezelfde opmaak geven, 
afbeeldingen goed plaatsen, paginanummering toevoegen enz.  
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Tussenevaluatie   (uiterlijk 6 december) 
 

Vul de evaluatie hieronder in, om met je begeleider te kunnen bespreken tijdens het 
contactmoment.  
       
Wat je zelf vindt  Opmerkingen van begeleider 

Hoe is het gegaan? 
- Het zoeken naar informatie, evt. het interview houden.  
- Het verwerken van de informatie tot nu toe.  
- Werken volgens tijdsplanning.         
→ Wat ging niet zo goed? Waar lag dat aan? 
→ Wat ging goed? Waar lag dat aan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Planning 
Moeten er dingen veranderen? 
Wat moet er nog gebeuren?  
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STAP 6 Conclusie + eigen mening schrijven  
 
De conclusie 
Je herhaalt de onderzoeksvragen en bespreekt kort de antwoorden daarop. Hiermee geef je dus 
antwoord op de hoofdvraag. Sluit af met een duidelijke conclusie in één zin of een paar zinnen. 
 

Eigen mening 
Geef duidelijk en uitgebreid je eigen mening over het onderzoek. Gebruik argumenten en 
voorbeelden. → Had je de antwoorden en deze conclusie verwacht? Is het werken aan het 
onderzoek goed verlopen? Zijn er opvallende dingen gebeurd? enz. 
Geef ook aan wat dit onderzoek voor jou betekend heeft. � Heb je een duidelijk beeld van 
onderwerp gekregen? Is je mening erover veranderd? Wil je nu (nog) een vervolgopleiding volgen 
of baan die daar mee te maken heeft? enz. 
 
De conclusie en eigen mening vormen de afronding van je schriftelijke verslag. Je kunt nu de 
opmaak van het verslag aanpakken: lettertype en grootte van titels goed instellen, alineaverdeling 
duidelijk, afbeeldingen aantrekkelijk plaatsen binnen de tekst. Maak een inhoudsopgave en 
titelpagina met daarop de titel (= je hoofdvraag), jouw naam, je profiel en de naam van je 
begeleider.  
 
 

Vul stap 6 hieronder in en laat aan je begeleider zien 
Lever het schriftelijk verslag in, digitaal en op papier.  (uiterlijk 13 dec) 
 
Geef met trefwoorden aan wat er in je conclusie komt (per onderzoeksvraag + 
conclusie).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geef aan wat je in je eigen mening gaat schrijven.  
Over het onderzoek:  
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(meer ruimte op de volgende blz.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wat heeft het onderzoek voor jou betekend?   
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STAP 7    Schriftelijk verslag aanpassen        

 
Je hebt de eerste versie van het verslag teruggekregen met commentaar van je begeleider. Pas de 
dingen aan die nog onvoldoende waren of nog verbeterd kunnen worden.  
Als je niet weet hoe je dit aan moet pakken, kun je advies vragen aan je begeleider. 
 

Vul stap 8 hieronder in. 
 
Welk commentaar heb je van je begeleider gekregen op de eerste versie van het 
verslag?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe ga je het verslag aanpassen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planning: Wat doe je + wanneer? 
 
 
 
 
 
 
 
Lever het schriftelijk verslag in, digitaal en op papier. (uiterlijk 17 jan)  
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STAP 8  Presentatie voorbereiden 
 
Je gaat het onderzoek en de resultaten presenteren. Maak duidelijk: 
- Wat is de hoofdvraag + de deelvragen? 
- Wat zijn de gevonden antwoorden? 
 
Praktische opdracht 
Bedenk een praktische opdracht die past bij je onderzoek. Bijvoorbeeld een kunstwerk, enquête, 
interview, zelf gemaakt filmpje, spel, (sociaal)experiment.  Een goede praktische opdracht is 
ondersteunend aan je presentatie en helpt het publiek om jouw verhaal beter te begrijpen.  
Meer voorbeelden: 
▪ Om te laten zien hoe je een goede film maakt had een leerling een film gemaakt waarin hij 
alle onderdelen en trucs van een goede film had verwerkt. 
▪ Om haar presentatie over optische illusie te verduidelijken maakte een leerling zelf een 
optische illusie waarvan ze de werking tijdens de presentatie liet zien. 
▪ Om te verduidelijken welke subculturen er zijn verkleedde een leerling zich wel 5 keer 
tijdens haar presentatie. Ze speelde steeds verschillende muziek en paste zelfs haar taalgebruik 
aan in de presentatie. Zo kreeg het publiek een livevoorbeeld van de verschillende subculturen. 
 
Presentatiemarkt 
Op 13 februari, van 18.00 tot 20.30 uur, vindt de presentatiemarkt plaats. Je presenteert je 
onderzoek aan leerlingen, ouders en docenten. En natuurlijk aan je begeleider. Hij /zij beoordeelt 
je presentatie samen met een tweede beoordelaar.  
Je richt een kraam in zodat duidelijk wordt wat je onderzocht hebt en wat de resultaten waren. Je 
praktische opdracht vormt de basis. Je voegt meer materiaal toe, zodat een totaalbeeld ontstaat. 
Je geeft mondeling uitleg bij wat te zien is. Interactie met het publiek is erg belangrijk. Je kunt ook 
opdrachten laten maken, een spel laten doen, o.i.d. Als het je onderzoek maar duidelijk maakt.   
 
Als je kiest voor een mondelinge presentatie, het vertonen van een film o.i.d., word je 
ingeroosterd in een lokaal waar meerdere presentaties elkaar afwisselen. Je zult je presentatie van 
ongeveer 10 minuten drie keer moeten geven.  
 
Aandachtspunten bij keuze voor een mondelinge presentatievorm: 
-  Presenteer je onderzoek in contact met het publiek = niets voorlezen. 
- Gebruik PowerPoint / Prezi zinvol! Voeg geen hele stukken tekst uit het verslag in.  
- Gebruik korte, duidelijke zinnen, die je mondeling toe gaat lichten.  
- Denk goed na over de afbeeldingen die je toont. Ze moeten je verhaal helder ondersteunen. 
 
Flyer 
Maak een flyer om je presentatie aan te kondigen. Minimaal op A-4 formaat laat je zien:  
⮚ Je presenteert het profielwerkstuk = je onderzoek  
⮚ Wat is je onderwerp? 
⮚ Wat is je onderzoeksvraag? (evt + de deelvragen) 
⮚ Welke vorm heeft je presentatie? >> Wat kan het publiek verwachten? 
⮚ Wanneer en waar is de presentatie? 
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Als je advies of hulp nodig hebt, kun je terecht bij je begeleider of mevrouw Peerdeman. 
(y.peerdeman@novalis.nl) 
 

Vul stap 8 hieronder in  
 

Beschrijf je praktische opdracht (zie stap 2, blz 12 + 13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat moet je nog doen om de praktische opdracht uit te voeren / af te ronden?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschrijf je presentatie in zijn geheel. Let op: Je presenteert je onderzoek 
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Wat moet je nog doen voor je presentatie als geheel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planning: Wat ga je wanneer doen? 
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Profielwerkstuk           Novalis College 30 
 

STAP 9      Evaluatie  
 
Je gaat nadenken over hoe alles verlopen is en of dat misschien anders of beter had gekund.  
Let op: Deze stap telt mee binnen de beoordeling van het proces.  

 
Vul stap 9 hieronder in + lever in bij je begeleider. (uiterlijk 14 december) 
 
 
 Wat vond je er zelf van? Wat zou je de volgende keer anders of juist 

hetzelfde doen? + Waarom? 
Keuze onderwerp 
 
 

 
 
 
 
 

 

Hoofd- en 
deelvragen 
bedenken en 
gebruiken 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informatie 
zoeken  
(interviewen) 
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 Wat vond je er zelf van? Wat zou je de volgende keer anders of juist 
hetzelfde doen? + Waarom? 

Schriftelijk 
verslag schrijven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentatie in 
elkaar zetten en 
houden 
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Je hebt het profielwerkstuk nu afgerond. De cijfers voor het proces, het schriftelijk verslag en de 
presentatie krijg je te horen van je begeleider. Mocht je er vragen over hebben, kun je die aan 
hem/haar stellen. 
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Voorbeelden van onderwerpen 

 
● Architectuur 
● Meerhoven 
● Het kopen of huren van een huis 
● Gehandicapten  (geestelijk / lichamelijk) 
● Politie 
● Hotel runnen 
● Fysiotherapie 
● Reclame / internetreclame 
● Kanker (bij kinderen) 
● Maxima Medisch Centrum 
● Ronald mc Donaldhuis 
● Kinderopvang 
● Een eigen zaak beginnen (ondernemer worden) 
● Afvalscheiding/ verwerking 
● Dierwelzijn en economisch produceren 
● Schoon en veilig verkeer 
● Toekomst van de horeca 
● Mac Donalds 
● Een café of hotel (runnen) in het buitenland 
● Groene energie 
● Ontstaan en overleven van een band (popgroep) 
● Computerkunst 
● Beveiliging en bewaking (bijv. van uitgaansgelegenheden) 
● Geluidsoverlast 
● Drugs 
● Alcohol, een harddrug 
● Amnesty International 
● Lokale sportvereniging 
● Gezonde voeding (is niet echt lekker?) 
● Kinderen hebben rechten 
● Ziekenverzorging (thuis) 
● Sporten: onmisbaar voor iedereen (?) 
● Het gevaar van schoonmaakmiddelen enz. in huis 
● Rontgenfoto’s 
● De ontwikkelingen in het betalingsverkeer 
● Beleggen in aandelen  
● De gezondheidszorg in de toekomst 
● Virtual reality: ontwikkelingen + toekomstmogelijkheden 
● Sociale media: ontwikkelingen + invloed + toekomstbeeld 



 

 
 
Profielwerkstuk           Novalis College 34 
 

● Kinderopvang (soorten, mogelijkheden, ontwikkelingen) 
● Bejaardenzorg 
● Nieuwe vormen van energie 
● Eco-bouw 
● Ecologische producten (land- en tuinbouw) 
● Scharrelvlees = beter 
● Max Havelaar producten 
● Kinderarbeid (in de derde wereld) 
● Krap zitten (laag inkomen) en toch rondkomen (regelingen en subsidies + aanpak) 
● Maatschappelijk werk 
● Geestelijke Gezondheidsdienst Eindhoven 
● Theatertechniek 
● Film schrijven, maken (opnemen: regisseren), monteren, draaien 
● Machines in het ziekenhuis 
● Drukkerij 
● Achtbanen 
● De apotheek 
● Discotheken 
● Activiteitenbegeleiding (in een ziekenhuis,  verzorgingshuis, begeleid-woongemeenschap of 
psychiatrische instelling) 
● Begeleid wonen 
● Philips: Natlab    
● Philips als werkgever 
● Philips als opleiding-aanbieder 
● Philips als ontwikkelaar  
● Geneesmiddelenonderzoek  
● Terminale (dodelijke) ziekten (bij kinderen) 
● Euthanasie 
● Pallitatieve zorg (zorg voor stervende mensen) 
● Werken in het (speciaal) onderwijs 
● Kleding ontwerpen 
● Invloed van populaire acteurs/muzikanten op (koop)gedrag van jongeren 
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	Inleiding
	Samen met de schoolexamens en het centraal examen, vormt het profielwerkstuk de afsluiting van je vmbo-t-opleiding. Het onderwerp dat je kiest zal te maken hebben met het profiel die je gekozen hebt.
	Je gaat een onderzoek doen en de resultaten presenteren. Daarvoor moet je vragen stellen, onderzoeksvragen. Door bijvoorbeeld een proef te doen, een bedrijf te bezoeken, naar een school te gaan, of teksten te lezen, vind je zelf de antwoorden. Die wer...
	Je gaat gebruiken en laten zien wat je de afgelopen jaren geleerd hebt. Het gaat bij het profielwerkstuk niet om kennis, die wordt op het examen getoetst. Het gaat om  vaardigheden: onderzoeken, informatie verwerken en presenteren. Deze vaardigheden h...
	Het profielwerkstuk
	● Het onderwerp moet te maken hebben met het profiel dat je hebt gekozen.
	● Je begeleider houdt bij hoe het werken verloopt, geeft je uitleg en adviezen en een
	beoordeling.
	● Je werkt zelfstandig aan het onderzoek. De planning bepaal je deels zelf.
	● Het profielwerkstuk bestaat uit 3 onderdelen:
	1) Het proces
	2) Het schriftelijk verslag
	3) De presentatie (met een praktisch deel)
	Ieder onderdeel wordt apart beoordeeld met een waardering. (O/V/RV/G/ZG)
	De beoordeling voor alle onderdelen op zich moet minimaal voldoende zijn.
	Als je geen voldoendes behaalt, moet het gehele profielwerkstuk herkanst moeten worden (in minder tijd). Dit telt als één herkansing voor het schoolexamen.   Als je het profielwerkstuk niet voldoende hebt afgesloten, mag  je niet deelnemen aan het Cen...
	⮚ Het proces: Je zult verschillende stappen moeten zetten om tot een goed resultaat te komen. Die stappen zijn voor je uitgewerkt in dit boekje. Na het lezen van de uitleg noteer je wat jouw plannen zijn en soms ook hoe het werken is verlopen.
	Let op: Wat je noteert, bepaalt deels de beoordeling van het proces. Daarnaast is je werkhouding en wat je wel en niet doet bepalend.
	⮚ In het schriftelijk verslag werk je de antwoorden op je onderzoeksvragen uit. In de conclusie beantwoord je de hoofdvraag.
	⮚ Tot slot presenteer je het onderzoek en de resultaten op de presentatiemarkt. Je kunt je eigen presentatievorm kiezen. Het hoeft dus geen 'spreekbeurt' te zijn. Je geeft jezelf een praktische opdracht die te maken heeft met jouw onderzoek. Bijvoorbe...
	Veel succes met het profielwerkstuk!
	Overzicht stappen en data profielwerkstuk
	Herkansen
	Het gehele werkstuk zal herkanst moeten worden. Deadlines:  6 maart:   Stap 1 t/m 4 = hoofdvraag en deelvragen + plan van aanpak
	3 april:  Stap 5 t/m 7 = conceptversie
	10 april:   Stap 8 = eindversie
	16 april:  Stap 9 = presentatie
	17 april:  Eindbeoordeling
	Beoordeling
	Beoordeling proces
	Het proces wordt beoordeeld volgens deze normen:
	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:
	Beoordeling presentatie
	De presentatie van het onderzoek en de resultaten wordt beoordeeld volgens deze normen:
	STAP 1  Onderwerpkeuze + Hoofd- en deelvragen
	Oriëntatie onderwerpkeuze
	Begin vast met nadenken over je onderwerp. De vraag die een onderwerp oplevert is: Waar wil je meer over te weten komen binnen jouw profiel? Bijvoorbeeld hoe het is om te werken in een bepaald beroep, welke voor- en nadelen er zijn, of dat werk bij jo...
	Je kunt ook een algemener onderwerp kiezen, omdat je daar graag meer over te weten wilt komen. Bijvoorbeeld: eco-bouw, virtual reality, adoptie, social media, o.i.d.
	Zie de voorbeeldenlijst van onderwerpen achterin dit boekje, op blz. 29 en 30.
	Onderwerpkeuze
	Een geschikt onderwerp moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
	- het moet passen binnen je profiel
	- het moet niet te breed zijn, bijvoorbeeld ’internet’ is te breed, ’internetreclame’ is wel
	geschikt
	- het is goed te doen informatie over het onderwerp te verzamelen (>> ga dit na)
	Hoofdvraag en deelvragen.
	Je gaat onderzoek doen binnen je onderwerp. Dus moet je onderzoeksvragen gaan stellen: een hoofdvraag met een aantal deelvragen.
	Je hoofdvraag moet een duidelijk gerichte onderzoeksvraag zijn. Daarbij kies je een aantal deelvragen die het onderwerp verder uitdiepen. De deelvragen vormen de hoofdstukken van het verslag. Zie de voorbeelden:
	Vul nu stap 1 in.
	Lever je hoofdvraag en deelvragen (uiterlijk 26 sept)
	ALS NODIG:  Bijstelling hoofdvraag en deelvragen
	STAP 2   Praktische opdracht bepalen (voor de presentatie)
	Je moet een praktische opdracht bedenken en uitvoeren. Het resultaat vormt een groot deel van je presentatie. Hier moet je nu al over nadenken, zodat je hier bij het informatie verzamelen rekening mee kunt houden. Bijvoorbeeld materialen vragen tijden...
	Een goede praktische opdracht is ondersteunend aan je presentatie en helpt het publiek om jouw verhaal beter te begrijpen. Voorbeelden:
	▪ Om te laten zien hoe je een goede film maakt had een leerling een film gemaakt waarin hij alle onderdelen en trucs van een goede film had verwerkt.
	▪ Om haar presentatie over optische illusie te verduidelijken maakte een leerling zelf een optische illusie waarvan ze de werking tijdens de presentatie liet zien.
	▪ Om te verduidelijken welke subculturen er zijn verkleedde een leerling zich wel 5 keer tijdens haar presentatie. Ze speelde steeds verschillende muziek en paste zelfs haar taalgebruik aan in de presentatie. Zo kreeg het publiek een livevoorbeeld van...
	Tijdens de presentatiemarkt presenteer je straks jouw onderzoek aan een groep ouders, leerlingen en docenten. En natuurlijk aan je begeleider. Hij /zij beoordeelt je presentatie samen met een tweede beoordelaar. Je richt een kraam in zodat duidelijk w...
	Als je kiest voor een mondelinge presentatie, het vertonen van een film o.i.d., word je ingeroosterd in een lokaal waar meerdere presentaties elkaar afwisselen. Je zult je presentatie van ongeveer 10 minuten drie keer moeten geven.
	Je maakt ook een flyer om je presentatie aan te kondigen.    (Zie Stap 9, v.a. blz 24)
	Vul stap 2 hieronder in
	STAP 3     Plan van aanpak maken
	Het is goed eerst na te denken over de beste aanpak voordat je begint met informatie. Je moet jezelf afvragen:
	- Wat ga je doen om een antwoord te krijgen op de deelvragen?
	- Welke informatiebronnen ga je gebruiken?  (zie Stap 4, blz. 15)
	- Wie kan je helpen aan informatie te komen?
	- Is je tijdsplanning haalbaar?
	VERPLICHT: Gebruik minimaal 3 verschillende soorten bronnen. Bijvoorbeeld: een interview, een internetsite en een boek. Des te meer verschillende bronnen, des te beter.
	Vul stap 3 in + lever stap 2 en 3 in bij je begeleider (uiterlijk 11 okt)
	STAP 4    Informatie verzamelen
	Belangrijk bij het informatie verzamelen: gebruik actuele en betrouwbare informatie.
	Ga na wat de bron is en wanneer de informatie is geplaatst. Vraag je af:
	- Is de informatie geldig, of misschien al achterhaald?
	- Is de aanbieder deskundig en objectief? Bijvoorbeeld Wikipedia is niet objectief.
	Als je twijfelt, vraag om advies, bijvoorbeeld bij je begeleider.
	Waar kun je informatie vinden?
	- Thuis? kranten, boeken, tijdschriften, enz.
	- Kruiwagens. Denk eens rustig na of je familieleden of kennissen hebt die door hun werk of opleiding informatie hebben over jouw onderwerp. Vaak kunnen ze je goed op weg helpen.
	- Deskundigen. Ga na wie je vragen zou kunnen stellen over je onderwerp. Bijvoorbeeld  bekenden of mensen die in hun werk of opleiding te maken hebben met je onderwerp.
	- Bibliotheek. Er zijn tijdschriften, boeken, kranten, naslagwerken, cd-roms.
	- Internet. Wees kritisch: lang niet alle informatie is zinnig en/of betrouwbaar!
	- Bedrijven.
	- Opleidingen.
	- Musea. Je kunt er dingen bekijken en vaak ook veel documentatie vinden.
	Bronvermelding
	Houd je bronnenlijst vanaf het begin goed bij. >> Noteer meteen alle brongegevens als je ergens informatie vindt. Anders is de kans erg groot dat je dit vergeet.
	Stel je bronnenlijst volgens de APA-normen op. Voorbeelden:
	- Internetpagina: www.reclames.nl/internet (28-10-2008)
	- Tijdschriftartikel: Camos 2005 H.Camos. “Reclames en koopgedrag”. In: Psychologie, jaargang 19, oktober2005
	- Boek: Jansen 2006 Reclames en jongeren, De Arbeiderspers, Amsterdam 2006.
	• Interview >> vermeld de naam en het beroep van de geïnterviewde en de interviewdatum.
	• Enquête >> vermeld de doelgroep, de hoeveelheid afgenomen enquêtes en de afnamedatum.
	• Krantenartikel >> zoals het voorbeeld van het tijdschriftartikel.
	Extra informatie over interviewen
	Interview voorbereiden
	Vul het schema hieronder in ter voorbereiding op het interview.
	De uitvoering
	De inleiding
	Tijdens de inleiding stel je je gesprekspartner (en jezelf) op z’n gemak. Je vertelt wat jouw profielwerkstuk inhoudt en welke rol dit interview daarin speelt.
	De kern
	Tijdens het kerngedeelte stel je je vragen en luister je (en eventueel maak je aantekeningen). Als je informatie van iemand wilt krijgen, moet je hem aan het praten krijgen én houden. Laat merken dat je goed luistert en geïnteresseerd bent.
	Verbaal luisteren
	Je laat merken dat je goed luistert, door regelmatig door te vragen. Dit doe je ook  als je niet precies begrijpt wat je gesprekspartner bedoelt, bijv.: Kunt u daar een voorbeeld van geven? Hoe werkt dat precies? Waarom denkt u dat?
	Non-verbaal luisteren
	Ook met je non-verbale gedrag kun je laten zien dat je geïnteresseerd bent.
	● Door je houding: Richt je naar de spreker, met een open houding.
	● Door oogcontact: kijk de ander regelmatig aan, dat stimuleert hem om door te praten.
	● Door te knikken om aan te geven dat je iets begrijpt.
	● Door stiltes toe te staan  Geef ander de ruimte om even na te denken, zijn antwoord aan te vullen.  Ga niet te snel door naar de volgende vraag. Als je een stilte wilt vullen, doe dat dan met een korte doorvraag-vraag, of met een bevestigend “hm hm”...
	Het slot
	Uiteindelijk, rond je het interview af.
	- Neem voor jezelf snel je vragen door. Heb je de informatie die je wilde verkregen?
	Nee >> Stel alsnog vragen die die informatie wél opleveren.
	Ja >> Vraag je je gesprekspartner of hij/zij nog iets kwijt wil.
	- Bedank je gesprekspartner
	De uitwerking
	Werk het interview zo snel mogelijk uit! Dan weet je de dingen nog die onduidelijk zijn in de aantekeningen of de opname.
	Maak eerst de vraag-antwoord versie die als bijlage bij je verslag gevoegd moet worden. In het schriftelijk verslag verwerk je het interview als aparte tekst bij de uitwerking van een deelvraag. Verschillende delen kunnen ook in de uitwerking van meer...
	Als je twijfelt, kun je advies vragen aan je begeleider.
	Eisen voor de interview-bijlage
	Noteer:
	● Wie je hebt geïnterviewd
	● Waar en wanneer je het interview hebt gehouden + hoe lang het heeft geduurd
	● De vragen + antwoorden >> Dat mag apart van elkaar, als je ze maar wel duidelijk nummert. Als je meegeschreven hebt, voeg dan je aantekeningen toe! Ook als ze slordig zijn.
	● Het telefoonnummer of e-mailadres van degene die je hebt geïnterviewd. Bij twijfel moet je begeleider contact met hem/haar kunnen opnemen.
	STAP 5   Informatie verwerken + conclusie schrijven
	Orden de losse blaadjes, kopieën, knipsels enz. per deelvraag. Digitale informatie kun je per deelvraag in een naslagdocument bij elkaar plaatsen. Of je verwerkt de deelvraag in de bestandsnaam.
	Wees kritisch: niet alle informatie die je hebt gevonden is even goed bruikbaar.
	Kies de meest betrouwbare en interessante informatie.
	Richt je op je onderzoeksvragen. Algemene informatie geven is ook nodig, maar de uitwerking van een hoofdstuk is gericht op het beantwoorden van een deelvraag. Dat geeft je meteen een duidelijke leidraad om de informatie in eigen woorden om te zetten.
	Let op: Er wordt gecontroleerd op plagiaat (= overgenomen tekst). Bij meer dan meer dan 15% plagiaat is er sprake van fraude. Je schriftelijk verslag wordt dan afgekeurd. Je moet dan het gehele profielwerkstuk herkansen.
	Werk de informatie eerst overzichtelijk uit per deelvraag. Besteed pas later echt tijd aan de opmaak van je verslag. Je kunt dan in één keer alle titels en kopjes dezelfde opmaak geven, afbeeldingen goed plaatsen, paginanummering toevoegen enz.
	Tussenevaluatie   (uiterlijk 6 december)
	Vul de evaluatie hieronder in, om met je begeleider te kunnen bespreken tijdens het contactmoment.
	STAP 6 Conclusie + eigen mening schrijven
	De conclusie
	Je herhaalt de onderzoeksvragen en bespreekt kort de antwoorden daarop. Hiermee geef je dus antwoord op de hoofdvraag. Sluit af met een duidelijke conclusie in één zin of een paar zinnen.
	Eigen mening
	Geef duidelijk en uitgebreid je eigen mening over het onderzoek. Gebruik argumenten en voorbeelden. → Had je de antwoorden en deze conclusie verwacht? Is het werken aan het onderzoek goed verlopen? Zijn er opvallende dingen gebeurd? enz.
	Geef ook aan wat dit onderzoek voor jou betekend heeft. 🡪 Heb je een duidelijk beeld van onderwerp gekregen? Is je mening erover veranderd? Wil je nu (nog) een vervolgopleiding volgen of baan die daar mee te maken heeft? enz.
	De conclusie en eigen mening vormen de afronding van je schriftelijke verslag. Je kunt nu de opmaak van het verslag aanpakken: lettertype en grootte van titels goed instellen, alineaverdeling duidelijk, afbeeldingen aantrekkelijk plaatsen binnen de te...
	Vul stap 6 hieronder in en laat aan je begeleider zien
	Lever het schriftelijk verslag in, digitaal en op papier.  (uiterlijk 13 dec)
	STAP 7    Schriftelijk verslag aanpassen
	Je hebt de eerste versie van het verslag teruggekregen met commentaar van je begeleider. Pas de dingen aan die nog onvoldoende waren of nog verbeterd kunnen worden.
	Als je niet weet hoe je dit aan moet pakken, kun je advies vragen aan je begeleider.
	Vul stap 8 hieronder in.
	Lever het schriftelijk verslag in, digitaal en op papier. (uiterlijk 17 jan)
	STAP 8  Presentatie voorbereiden
	Je gaat het onderzoek en de resultaten presenteren. Maak duidelijk: - Wat is de hoofdvraag + de deelvragen? - Wat zijn de gevonden antwoorden?
	Praktische opdracht
	Bedenk een praktische opdracht die past bij je onderzoek. Bijvoorbeeld een kunstwerk, enquête, interview, zelf gemaakt filmpje, spel, (sociaal)experiment.  Een goede praktische opdracht is ondersteunend aan je presentatie en helpt het publiek om jouw ...
	▪ Om te laten zien hoe je een goede film maakt had een leerling een film gemaakt waarin hij alle onderdelen en trucs van een goede film had verwerkt.
	▪ Om haar presentatie over optische illusie te verduidelijken maakte een leerling zelf een optische illusie waarvan ze de werking tijdens de presentatie liet zien.
	▪ Om te verduidelijken welke subculturen er zijn verkleedde een leerling zich wel 5 keer tijdens haar presentatie. Ze speelde steeds verschillende muziek en paste zelfs haar taalgebruik aan in de presentatie. Zo kreeg het publiek een livevoorbeeld van...
	Presentatiemarkt
	Op 13 februari, van 18.00 tot 20.30 uur, vindt de presentatiemarkt plaats. Je presenteert je onderzoek aan leerlingen, ouders en docenten. En natuurlijk aan je begeleider. Hij /zij beoordeelt je presentatie samen met een tweede beoordelaar.  Je richt ...
	Als je kiest voor een mondelinge presentatie, het vertonen van een film o.i.d., word je ingeroosterd in een lokaal waar meerdere presentaties elkaar afwisselen. Je zult je presentatie van ongeveer 10 minuten drie keer moeten geven.
	Aandachtspunten bij keuze voor een mondelinge presentatievorm: -  Presenteer je onderzoek in contact met het publiek = niets voorlezen.
	- Gebruik PowerPoint / Prezi zinvol! Voeg geen hele stukken tekst uit het verslag in.
	- Gebruik korte, duidelijke zinnen, die je mondeling toe gaat lichten.
	- Denk goed na over de afbeeldingen die je toont. Ze moeten je verhaal helder ondersteunen.
	Flyer
	Maak een flyer om je presentatie aan te kondigen. Minimaal op A-4 formaat laat je zien:
	⮚ Je presenteert het profielwerkstuk = je onderzoek
	⮚ Wat is je onderwerp?
	⮚ Wat is je onderzoeksvraag? (evt + de deelvragen)
	⮚ Welke vorm heeft je presentatie? >> Wat kan het publiek verwachten?
	⮚ Wanneer en waar is de presentatie?
	Als je advies of hulp nodig hebt, kun je terecht bij je begeleider of mevrouw Peerdeman. (y.peerdeman@novalis.nl)
	Vul stap 8 hieronder in
	STAP 9      Evaluatie
	Je gaat nadenken over hoe alles verlopen is en of dat misschien anders of beter had gekund.
	Let op: Deze stap telt mee binnen de beoordeling van het proces.
	Vul stap 9 hieronder in + lever in bij je begeleider. (uiterlijk 14 december)
	Je hebt het profielwerkstuk nu afgerond. De cijfers voor het proces, het schriftelijk verslag en de presentatie krijg je te horen van je begeleider. Mocht je er vragen over hebben, kun je die aan hem/haar stellen.
	Voorbeelden van onderwerpen
	● Architectuur
	● Meerhoven
	● Het kopen of huren van een huis
	● Gehandicapten  (geestelijk / lichamelijk)
	● Politie
	● Hotel runnen
	● Fysiotherapie
	● Reclame / internetreclame
	● Kanker (bij kinderen)
	● Maxima Medisch Centrum
	● Ronald mc Donaldhuis
	● Kinderopvang
	● Een eigen zaak beginnen (ondernemer worden)
	● Afvalscheiding/ verwerking
	● Dierwelzijn en economisch produceren
	● Schoon en veilig verkeer
	● Toekomst van de horeca
	● Mac Donalds
	● Een café of hotel (runnen) in het buitenland
	● Groene energie
	● Ontstaan en overleven van een band (popgroep)
	● Computerkunst
	● Beveiliging en bewaking (bijv. van uitgaansgelegenheden)
	● Geluidsoverlast
	● Drugs
	● Alcohol, een harddrug
	● Amnesty International
	● Lokale sportvereniging
	● Gezonde voeding (is niet echt lekker?)
	● Kinderen hebben rechten
	● Ziekenverzorging (thuis)
	● Sporten: onmisbaar voor iedereen (?)
	● Het gevaar van schoonmaakmiddelen enz. in huis
	● Rontgenfoto’s
	● De ontwikkelingen in het betalingsverkeer
	● Beleggen in aandelen
	● De gezondheidszorg in de toekomst
	● Virtual reality: ontwikkelingen + toekomstmogelijkheden
	● Sociale media: ontwikkelingen + invloed + toekomstbeeld
	●  Kinderopvang (soorten, mogelijkheden, ontwikkelingen)
	● Bejaardenzorg
	● Nieuwe vormen van energie
	● Eco-bouw
	● Ecologische producten (land- en tuinbouw)
	● Scharrelvlees = beter
	● Max Havelaar producten
	● Kinderarbeid (in de derde wereld)
	● Krap zitten (laag inkomen) en toch rondkomen (regelingen en subsidies + aanpak)
	● Maatschappelijk werk
	● Geestelijke Gezondheidsdienst Eindhoven
	● Theatertechniek
	● Film schrijven, maken (opnemen: regisseren), monteren, draaien
	● Machines in het ziekenhuis
	● Drukkerij
	● Achtbanen
	● De apotheek
	● Discotheken
	● Activiteitenbegeleiding (in een ziekenhuis,  verzorgingshuis, begeleid-woongemeenschap of psychiatrische instelling)
	● Begeleid wonen
	● Philips: Natlab
	● Philips als werkgever
	● Philips als opleiding-aanbieder
	● Philips als ontwikkelaar
	● Geneesmiddelenonderzoek
	● Terminale (dodelijke) ziekten (bij kinderen)
	● Euthanasie
	● Pallitatieve zorg (zorg voor stervende mensen)
	● Werken in het (speciaal) onderwijs
	● Kleding ontwerpen
	● Invloed van populaire acteurs/muzikanten op (koop)gedrag van jongeren

