Profielwerkstuk
2018-2019

klas 10 Vmbo-t

Inleiding
Dit schooljaar ga je een profielwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een
werkstuk moet voldoen en hoe je begeleid wordt bij het maken hiervan.
Het profielwerkstuk bestaat uit 3 onderdelen:
1. Werkstuk
In het werkstuk verwerk je alle informatie die je hebt verzameld over jouw
onderwerp.
2. Presentatie
Je geeft een presentatie waarin je over jouw onderwerp vertelt.
3. Praktisch deel
Je geeft jezelf een praktische opdracht die te maken heeft met jouw onderwerp en
gebruikt die tijdens je presentatie. (denk aan een kunstwerk, enquête, interview,
zelf gemaakt filmpje, spel, (sociaal)experiment..)
Het werkstuk moet aan een aantal eisen voldoen:
1. Het onderzoek heeft een studielast van minimaal 20 klokuren.
2. Het profielwerkstuk moet met minimaal een voldoende zijn beoordeeld om na
het Centraal Examen je diploma in ontvangst te kunnen nemen.
3. Het onderwerp van je profielwerkstuk moet gekoppeld zijn aan een profielvak.
4. Je levert jouw profielwerkstuk uiterlijk 18 januari 2019 voor 17.00 uur
schriftelijk en digitaal in bij je begeleider.
5. Je zorgt voor een praktische opdracht die je bij je presentatie laat zien.
6. Je presenteert jouw profielwerkstuk tijdens één van de presentatieavonden op
dinsdag 29 of woensdag 30 januari 2019.
7. Je maakt een flyer waarin je presentatie wordt aangekondigd.
8. In lettertype Arial met lettergrootte 12 moet de platte tekst van je werkstuk
minimaal 5 volle pagina’s beslaan.
9. Je werkstuk wordt door het plagiaat programma Ephorus gehaald. Komt meer
dan 15% letterlijk van het internet dan is je werkstuk onvoldoende.
10. Zorg voor een goede bronvermelding wanneer je iets overneemt van het
internet.
Heel veel succes, mede namens de begeleiders,

Patricia Putman

Begeleiding en belangrijke data
Tijdens dit proces word je begeleid door een docent. Je kunt met vragen altijd terecht bij
je begeleider. Je houdt hem/haar steeds op de hoogte van de stand van zaken. In de
loop van het jaar zullen er verschillende inlever- en contactmomenten zijn. Noteer deze
data in je agenda. Jouw aanwezigheid is verplicht, deze wordt meegenomen in je
beoordeling.
Je begeleider zal uiteindelijk ook je werkstuk, presentatie en je praktische opdracht
beoordelen aan de hand van het beoordelingsformulier.

Houd je begeleider goed op de hoogte over de gang van zaken!

Belangrijke data: 2018-2019
28 september: Je weet wie je begeleider is en denkt na over een onderwerp en
deelvragen. Je maakt een afspraak met je begeleider en bespreekt je plan. Dit mag
allemaal via e-mail.
26 oktober: Je hebt je onderzoeksvraag en deelvragen digitaal definitief ingeleverd.

2 november: Jouw onderzoeksvraag en deelvragen zijn goedgekeurd door je begeleider.
Je kunt dus aan de slag
20 december 15.30 – 17.30 uur: Inleveren conceptversie. Dit doe je digitaal bij
jouw begeleider. Je presenteert de voortgang aan jouw groep en begeleider.
Je ontvangt hiervoor een reminder. Lokaal en tijdstip worden dan ook medegedeeld.
18 januari 2019: Deadline! Je werkstuk is helemaal af, vandaag schriftelijk en
digitaal ingeleverd
bij
jouw
begeleider.
Vraag
altijd
om
een
leesbevestiging /ontvangstbevestiging via de e-mail.
29 en 30 januari 2019(avond): Je praktische opdracht is af en je presenteert jouw
onderzoek aan leerlingen, ouders en docenten.
1 februari 2019: Je ontvangt jouw beoordelingsformulier. Jij moet hierop jouw
handtekening zetten + de titel van je profielwerkstuk.
15 februari 2019: inleverdeadline indien je een onvoldoende hebt behaald.

Kies je onderwerp
Waarover wil jij meer te weten komen?
Het onderwerp moet verband houden met een vak binnen jouw profiel. Je onderwerp
moet duidelijk en afgebakend zijn en gekoppeld zijn aan een vak binnen jouw profiel.
Als je het onderwerp hebt gekozen, bedenk je een onderzoeksvraag ofwel hoofdvraag.
Dus wat wil je te weten komen over het onderwerp.
Onderzoeksvragen kunnen zijn:
Wat doet alcohol met je lichaam?
Wat is fantasie en verliezen we dit wanneer we ouder worden?
Hoe is het leven van een doof persoon?
Is het krijgen van kanker te voorkomen?
Als je een onderzoeksvraag hebt bedacht, ga je hier een aantal deelvragen bij bedenken.
Voor het bedenken goede deelvragen, kun je gebruik maken van de volgende
vraagwoorden:
wie?
waar?
wat?
waarom?
welke?
wanneer?
hoe?
hoelang?
hoeveel?
Voorbeeld van een (heel eenvoudige) hoofdvraag met deelvragen:
Onderzoeksvraag:
Wat gebeurt er als de zon niet meer opkomt?
Deelvraag 1
Wat is de zon?
Deelvraag 2
Hoe groot is de kans dat dit gebeurt?
Deelvraag 3
Wat zijn de gevolgen op de korte termijn?
Deelvraag 4
Wat zijn de gevolgen op de lange termijn?
Deelvraag 5
Hoe overleef ik de duisternis?
Wanneer je goede deelvragen hebt zijn dat vaak ook direct de hoofdstukken van je
werkstuk. Minimaal 4 en maximaal 7 deelvragen.
Uiterlijk 26 oktober moeten je hoofd- en deelvragen klaar zijn en digitaal zijn
ingeleverd bij jouw begeleider.

Informatie verzamelen
In deze fase start je met zoveel mogelijk informatie verzamelen.
Waar kun je informatie vinden?
- Denk eens rustig na of je familieleden of kennissen hebt die door hun baan of
opleiding nuttige informatie hebben over jouw onderwerp. Vaak kunnen ze je goed
op weg helpen.
- Interview. Kun je aan personen of instellingen komen waar je iemand te spreken
kunt vragen over jouw onderwerp?
- Soms zoek je ver weg, terwijl er thuis kranten, boeken of tijdschriften staan waar
al veel in te vinden is.
- Bibliotheek of de mediatheek op school. Er zijn tijdschriften, boeken,
knipselkranten, kranten, naslagwerken, dvd’s.
- Internet. (let op dat je betrouwbare site gebruikt)
- Musea. Je kunt er dingen te weten komen en bekijken, maar ook veel
documentatie vinden.
Bewaar van al je informatie waar je die vandaan hebt. De bronnen dus.
Het schriftelijk deel van het profielwerkstuk heeft de volgende indeling:
- Titelpagina
- Voorwoord/motivatie voor het gekozen onderwerp
- Inhoudsopgave
- Inleiding (hierin introduceer je kort het onderwerp met de deelvragen)
- Kern (hierin geef je antwoord op de deelvragen)
- Slot (hierin schrijf je jouw conclusie; uiteindelijke antwoord op jouw
onderzoeksvraag)
- Bronnenlijst

Bronvermelding
Zorg ervoor dat je de bronnenlijst vanaf het begin goed bijhoudt.
Het is belangrijk dat je bronnenlijst zo volledig mogelijk is en volgens de APA-normen.
Bijvoorbeeld:
- Voorbeeld van titelbeschrijving van een tijdschrift is:
Camos 2005 H.Camos. “Reclames en koopgedrag”. In: Psychologie, jaargang 19, oktober
2005
- Voorbeeld van een titelbeschrijving van een boek is:
Jansen 2006 Reclames en jongeren, De Arbeiderspers, Amsterdam 2006.
- Voorbeeld van een titelbeschrijving van een internetpagina is:
www.reclames.nl/internet (28-10-2008)
•
•
•

bij een interview vermeld je de naam en het beroep van de geïnterviewde en de
datum waarop het interview werd gehouden;
bij een enquête vermeld je de hoeveelheid afgenomen enquêtes en de doelgroep;
bij een artikel vermeld je de auteur, de titel van het artikel en de naam van het
tijdschrift of de krant waaruit je het artikel hebt gehaald. Geef ook de datum aan
van de krant en/of tijdschrift.

Praktische opdracht
Bedenk een passende praktische opdracht. Een goede praktische opdracht is
ondersteunend aan je presentatie en helpt het publiek om jouw verhaal beter te
begrijpen.
Voorbeelden van goede praktische opdrachten zijn:
1. Je levensstijl heeft invloed op de kans dat je kanker krijgt. Een leerling had
hierover een fotoboek gemaakt. D.m.v. fotos van zichzelf waarbij ze dronk,
rookte, groente en fruit at ondersteunde ze haar presentatie met beelden.
2. 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 live
voorbeeld van de verschillende subculturen.
3. Om haar presentatie over optische illusie te verduidelijken maakte een leerling zelf
een optische illusie waarvan ze de werking tijdens de presentie liet zien.
4. 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.

Presentatie
Tijdens de presentatieavond presenteer je jouw werkstuk aan een groep ouders,
leerlingen en docenten. Je vertelt wat je hebt gedaan en wat je hebt ontdekt. Je
ondersteunt je presentatie met je praktische opdracht en alles wat je verhaal nog meer
kan verduidelijken. Het is belangrijk dat je verhaal helder, duidelijk en interessant is voor
je publiek. Je presentatie duurt tussen de 7 en 10 minuten.
Het is de bedoeling dat je je werkstuk echt presenteert en niet voorleest aan het publiek.
Denk bijv. Ook aan interactie met het publiek.

Heb je hulp nodig, is iets onduidelijk en weet je niet of je op de goede weg bent, neem
dan altijd contact op met jouw begeleider. Kom je er (samen) niet uit neem dan contact
op met mevrouw P.Putman.
p.putman@novalis.nl

Heel veel plezier en succes!

