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WAT IS PROFIELWERKSTUK?
Het profielwerkstuk is een onderdeel van het 
schoolexamen.
Het is een praktische opdracht voor leerlingen in de 
laatste klas van de bovenbouw havo en vwo die als 
een soort 'meesterproef' dient, ter voorbereiding op 
de vervolgopleiding .

Je voert een kleine literaire- of praktisch onderzoek 
uit, daarna maak je een uitgebreid verslag over je 
onderwerp uit een gekozen profiel.  

Studielast:
Havo:minimaal  60 klokuren 
Vwo: minimaal  80 klokuren 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenbouw_(onderwijs)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoger_algemeen_voortgezet_onderwijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorbereidend_wetenschappelijk_onderwijs


Het doel van de profielwerkstuk is tweeledig: 
1. Verdieping in theoretische kennis , 
2. Vaardigheden uitoefenen, zoals het opzetten van 

een onderzoek, experimenteren, analyseren, 
beschrijven , conclusie trekken

3. Ervaring opdoen in het maken van een verslag. 
Dit is belangrijk voor de vervolgstudie !

4. Geschikte onderzoeksmethode selecteren 
Informatie leren selecteren en opzoeken

5. De juiste informatie omzetten in eigen 
bevindingen

6. Zelfstandigheid

DOELSTELLINGEN PWS

http://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderzoek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment
http://nl.wikipedia.org/wiki/Analytisch_oordeel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beschrijving


▪ Het cijfer van het profielwerkstuk wordt samen met 
I&S in de examenklas als onderdeel van het 
combinatiecijfer meegeteld.

▪ Het combinatiecijfer kan dienen  als 
compensatiepunt(en), indien 7 of hoger.

▪ Het combicijfer telt dus net zo zwaar mee als het 
cijfer voor vakken zoals Nederlands of wiskunde.

▪ Als je deelcijfer lager dan 4,0 is voor je PWS, dan 
ben je gezakt.

PWS =COMBINATIECIJFER 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Combinatiecijfer


1. Onderwerpkeuze maken 
2. hoofd-en deelvragen
3. Plan van aanpak
4. Uitvoeren
5. Werkstuk inleveren
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PROFIELWERKSTUKTRAJECT
. 



Profielvak kiezen.
Onderwerp kiezen.
Hoofd-en deelvragen formuleren.
Plan van aanpak samenstellen.

Uitvoering ( experimenteel of literatuur).
Verslag schrijven ( Ruwe versie).
Definitieve verslag.

Indeling van 
profielwerkstuk

 sep-nov 
2020

dec’20-feb
’21

Voor de exacte data van de verschillende onderdelen 
zie formulier ‘tijdsplanning’ die naar je mail is 
verstuurd.



Spaans
Papiamento
Engels
Frans
CKV (alleen HAVO)
Economie 
Bedrijfseconomie
Wiskunde
Scheikunde
Natuurkunde
Biologie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Filosofie

Profielvakken: 
bij 8 inschrijvingen 
en meer



*Per mail, wordt binnenkort een google-form 
opgestuurd.
*Je maakt een keuze uit 3 profielvakken, dit is 
verplicht. 
*Er zijn beperkte plaatsen bij sommige 
profielvakken, een van de drie gekozen 
profielvakken wordt gehonoreerd.

,,Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.”
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Hoe maak je je vakkeuze?



Er zijn twee beoordelingsmodellen:

*Literatuur beoordelingsmodel 
of
*Praktisch beoordelingsmodel

Vraag aan je begeleider welk 
beoordelingsmodel van toepassing is
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Hoe word je beoordeeld?



1.
Deelvragen /hoofdvraag in combinatie met je 
onderwerpkeuze
Plan van aanpak

2.
Verwerking van literatuur en/of practisch onderzoek

    Eindversie verslag (zie beoordelingsmodellen)
3.

Mondelinge toelichting van je werkstuk
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BEOORDELING ONDERDELEN:



Het niet nakomen van afspraken
Niet op tijd inleveren van stukken.
Plagiaat = ‘COPY PASTE’
Maatregel tegen plagiaat = het toekennen van het 
cijfer 1.
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BIJZONDERHEDEN

DEZE BOVENSTAANDE PUNTEN HEBBEN INVLOED OP JE 
EINDCIJFER



Colegio Website
Leerlingen🡪 Profielwerkstukken

13

*Inhoud van de onderwerpen per   
vak
*beoordelingsmodellen en 
*informatiebrochure

Ga naar:



Contact met je begeleider vindt plaats via 
e-mail en/of google-meet / zoom.
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…..EN DAN AAN DE SLAG



   HEB JE ALGEMENE VRAGEN 
OVER DE PWS

NEEM CONTACT MET:

DHR. D. CURIEL         voor HAVO
dac.bi@colegioarubano.aw

   

DHR   R.KELLY              voor VWO  
kl.bi@colegioarubano.aw
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