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A. Algemene opmerkingen m.b.t. het profielwerkstuk (PWS) 
 
1. Het schoolexamen HAVO en VWO omvat mede een PWS. Het PWS is een werkstuk, waarin 

op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van 
betekenis zijn in het betreffende profiel. De leerlingen maken het PWS in het 
eindexamenjaar (HAVO-5 / VWO-6). 

 
2. Het PWS heeft betrekking op één vak of (na overleg met de docent) een combinatie van 

vakken. Voor leerlingen van HAVO-5 en VWO-6 geldt dat zij het PWS mogen maken voor 
elk vak waar zij een landelijk examen in doen. 

 
3. Het PWS wordt gemaakt door minimaal twee en maximaal drie leerlingen. De 

begeleidende docent dient toestemming te geven voor het werken in een drietal of alleen. 
 
4. Het maken van het PWS omvat voor VWO 80 studielasturen per leerling, voor HAVO 60 

studielasturen per leerling. 
 
5. De leerling bepaalt in overleg met een vakdocent het onderwerp van het PWS. Het PWS is 

in de meeste gevallen een open onderzoeksopdracht. Het onderzoek kan 
natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch 
literatuuronderzoek mag ook. In sommige gevallen zal het onderzoek het karakter hebben 
van een technisch of creatief ontwerp. 

 
6. De inleverdatum van het PWS in de definitieve vorm is 18 december 2018. Het inleveren 

van het definitieve werkstuk gebeurt bij het afdelingshoofd bovenbouw (Dhr. Wiegand 
voor HAVO en Mw. Snijder voor VWO). De digitale versie wordt op die datum ingeleverd 
op Its Learning. 

 
7. Voor 12 oktober 2018 moet er minimaal één contactmoment met de begeleider geweest 

zijn, tussen 12 oktober 2018 en 16 november 2018 moet er eveneens minimaal één 
contactmoment met de begeleider zijn.  

 
8. Heeft een leerling op 18 december 2018 de definitieve versie van het werkstuk niet 

ingeleverd dan worden de ouders hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De leerling 
krijgt vervolgens een vierkant rooster. Dat wil zeggen dat de leerling elke schooldag 
voorafgaand aan en aansluitend op de lessen (volgens zijn/ haar lesrooster) van 7.30 uur 
tot 17.00 uur op school werkt aan het PWS tot het PWS is ingeleverd. Het te laat inleveren 
van het PWS kost de leerling één herkansing. Ouders worden ook hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld. 

 
9. Indien een leerling voor het PWS het cijfer 3,5 of lager haalt dan moet deze leerling 

uiterlijk 10 werkdagen na de negatieve beoordeling met een verbeterde versie komen. De 
verbeterde versie wordt door de begeleider binnen 10 werkdagen beoordeeld. Het 
behalen van het cijfer 3,5 of lager en het maken van de verbeterde versie van het PWS kost 
de leerling één herkansing.  
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10. Het cijfer van het PWS maakt deel uit van het combinatiecijfer. Voor HAVO-leerlingen 
bestaat dit cijfer uit drie componenten: Maatschappijleer, CKV en het PWS. Voor VWO-
leerlingen bestaat dat dit jaar nog uit twee componenten: Maatschappijleer en het PWS. 

  
 Leerlingen die de overstap van HAVO-5 naar VWO-5 hebben gemaakt hebben officieel 

vrijstelling voor het vak maatschappijleer. Dit betekent dat voor deze leerlingen het 
combinatiecijfer slechts 1 component bevat: het PWS. 

 
11. Op de PWSen-presentatiedag  presenteren/demonstreren de leerlingen van VWO-6 het 

door hun gemaakte PWS aan medeleerlingen, ouders, docenten en andere 
belangstellenden. Nadere informatie over deze dag volgt.  

 
10. Indien een leerling zakt voor het examen hoeft hij/zij niet opnieuw een PWS te maken. 
 
11. In geval van fraude beslist het bevoegd gezag (zie artikel 5.13 examenbesluit). 
 
12. De minimale omvang van het PWS varieert van 10 pagina’s A4 (toelichting bij een creatief 

product bij een van de kunstvakken) tot 25 pagina’s A4 (compleet werkstuk bij een van de 
andere vakken) en is afhankelijk van afspraken binnen de vakken. Dit aantal pagina’s is 
exclusief titelblad, woord vooraf, illustraties, bronnen, bijlagen, logboek e.d. 

 
13. Inhoud van het PWS 
 
 Het PWS bevat: 

1. een duidelijke onderzoeksvraag en deelvragen 
2. een duidelijke uitleg van de manier waarop het onderzoek is verricht en het bewijs van 

een juist gebruik van de geraadpleegde bronnen 
3. logisch geordende en samenhangende informatie 
4. een duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag en de deelvragen 
5. inhoudelijk voldoende diepgang 
6. een eenduidige definitie en hantering van begrippen 
7. een duidelijke conclusie 
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B. Werkwijze bij het maken van het profielwerkstuk 
 
1. Bij het maken van het PWS worden 4 of 5 fasen doorlopen: 

 
 FASE 1: voorbereiding 
  Het kiezen van (een) partner(s), een vak en een onderwerp (globaal). 
 
 FASE 2: uitvoering 
 Definitieve onderwerpkeuze, het opstellen van de onderzoeksvraag en deelvragen, het 

opstellen van een plan van aanpak (= onderzoeksplan + tijdsplanning). 
 
 FASE 3: het schrijven 
 Analyse van het onderwerp, het raadplegen van informatiebronnen (informatie 

verzamelen, beoordelen, selecteren en bewerken, ordenen en verwerken); het onderzoek 
uitvoeren en komen tot standpuntbepaling, conclusies; het maken van tussentijdse 
verslagen en een voorlopige versie van het eindproduct. 

 
 FASE 4: het inleveren 
 Definitieve versie van het eindproduct maken en inleveren t.b.v. beoordeling. 
 
 FASE 5: het presenteren (geldt alleen voor VWO) 
 Presentatie van het PWS op de presentatiedag. 
 
2. Gedurende het maken van het PWS zijn er tussentijdse voortgangsgesprekken en 

minimaal twee evaluatiegesprekken met je PWS-begeleider (zie bij A punt 7). Hiervoor 
neem je steeds zelf het initiatief!  

 
3. De leerling is verplicht tijdens het maken van het PWS een logboek bij te houden. Dit 

logboek is persoonlijk en wordt dus niet in groepsverband ingevuld. In een logboek staan 
zaken als datum, tijd, plaats, verrichte werkzaamheden, eventueel aangevuld met een 
resultaat of opmerking en gemaakte afspraken. Het logboek omvat niet meer dan een 
enkele pagina A4 (zie Bijlage 1). 
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C. Vorm van het profielwerkstuk 
 
1. Het PWS heeft een titelpagina met daarop vermeld: de titel van het PWS, de namen van de 

schrijvers en van de begeleider, het vak en de inleverdatum. 
 
2. Het PWS heeft een duidelijk gestructureerde inhoudsopgave.  
 
3. Het PWS begint met een inleiding, bestaande uit: 

- een korte verantwoording over jullie keuze van het onderwerp, jullie verwachtingen en 
of deze zijn waargemaakt. 

- een korte inleiding op het onderwerp, waarin de onderzoeksvraag en de deelvragen 
worden vermeld.  

 
4. Het PWS heeft een heldere indeling in hoofdstukken en paragrafen, waarbij de titel steeds 

de essentie van het betreffende hoofdstuk of de betreffende paragraaf aangeeft. 
 
5. Het PWS heeft een duidelijke conclusie, waarin de resultaten van het onderzoek bij elkaar 

staan. Een korte, kernachtige samenvatting. 
 
6. Het PWS heeft een bronnenlijst (zie Bijlage 2). 
 
7. Bij het PWS kunnen bijlagen worden gevoegd. In elk geval moet het logboek als bijlage 

worden opgenomen. 
 
8. Als in het PWS letterlijke citaten zijn opgenomen, moet de herkomst van deze citaten door 

middel van noten verantwoord worden. 
 
9. Illustraties dienen te worden voorzien van onderschrift en bronvermelding. 
 
10. In het PWS is het taalgebruik correct en verzorgd, ook typografisch (zie voor juist 

taalgebruik ook onderdeel E). 
 
11. Het PWS wordt met een tekstverwerker gemaakt (regelafstand 1, lettertype 
 Times New Roman 12). 
 
12. De pagina’s van het PWS worden slechts aan één kant bedrukt. 
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D. Beoordeling van het PWS 
 
Naast het eindproduct (de definitieve versie van het PWS) wordt ook het proces beoordeeld. 
Hierbij wordt beoordeeld hoe het eindproduct tot stand is gekomen. In de 
beoordelingsformulieren van de verschillende vakken kun je zien hoeveel punten er voor het 
proces te behalen zijn. 
 
Tijdens het maken van het PWS vinden er zoals gezegd voortgangsgesprekken en 
evaluatiegesprekken plaats tussen de leerlingen en de begeleidende docent.  
 
Voortgangsgesprekken zijn vooral bedoeld om tussentijdse resultaten te evalueren en indien 
nodig bij te sturen. 
 
De eerste voortgangsgesprekken vinden plaats na fase 1 en fase 2 (zie B.1). Daarnaast zijn er 
twee verplichte evaluatiegesprekken (zie A.7); na fase 3 vindt een beoordelingsgesprek 
plaats. Het laatste beoordelingsgesprek betreft het bespreken van de eindbeoordeling. 
 
De beoordeling vindt steeds plaats aan de hand van de beoordelingscriteria. Voor de 
verschillende vakken zijn verschillende beoordelingscriteria aangelegd (zie Bijlage 3). 
Leerlingen krijgen een cijfer voor het PWS. Dit cijfer telt mee in het combinatiecijfer. 
 
De docent geeft de leerlingen een groepsbeoordeling, indien mogelijk aangevuld met een 
individuele beoordeling op basis van zijn/haar aandeel in de uitvoering van de 
totstandkoming van het PWS (zie aanvullingen op het examenreglement D 5.10). 
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E. Schrijfwijzer PWS 

 
Samensteller: R. van Atten 
Rotterdam, mei 2016 

 
§1 - Het schrijven van een Profielwerkstuk 
 
Het geheim van een goede scriptie: eerst denken, dan schrijven 
 ‘Ik krijg mijn gedachten maar niet geordend.’ Ik hoor het veel studenten zeggen als ze 
opbellen. Ze verdrinken in de veelheid van informatie en slagen er niet in een goede 
verhaallijn aan te brengen. Het is een klassiek probleem. Het geheim van een goede tekst 
schuilt in deze wijsheid: ‘Wie iets moet schrijven, moet niet beginnen met schrijven.’ Toch is 
het verrassend hoeveel schrijvers (m/v) voorbij dit waarschuwingsbord lopen en regelrecht 
de eerste de beste valkuil intuimelen: die van het ‘denkend schrijven’. Dat is zoiets als je 
fietsband plakken en tegelijk meedoen aan een discussie op social media. Het resultaat 
daarvan is hoogstwaarschijnlijk dat er bandenlijm op je telefoonscherm zit, je telefoon in de 
emmer water ligt die je had klaargezet om het lek op te sporen en je fietsband nog steeds even 
lek is als toen je begon. Want twee dingen tegelijk goed doen, is nog altijd een illusie. 
 
Scriptie schrijven is een heel complex proces 
Als je denkend schrijft, moeten je hersenen een aantal processen tegelijk uitvoeren. Ze zijn 
bezig nieuwe informatie te verwerken en te verbinden met al aanwezige informatie, ze 
ordenen de informatie, ze zijn bezig zinnen (om) te bouwen, zoeken ondertussen naar de 
goede woorden en letten bij voorkeur ook op de spelling. Dat is best hard werken voor die 
denkkamer en het leidt dan ook tot zogenaamde ‘cognitieve overbelasting’. Het gevolg 
daarvan is dat één of meer processen minder goed worden uitgevoerd of gewoonweg worden 
stilgelegd. Simpel gesteld zijn er dan twee uitkomsten mogelijk:  

- of je hebt een inhoudelijk sterk maar slecht geschreven stuk.  
- of je hebt een vlot geschreven tekst zonder diepgang. 

 
Eerst verzamelen en structureren, dan scriptie schrijven 
De oplossing voor die cognitieve overload is om de taken na elkaar uit te voeren. Het voordeel 
daarvan is dat je je volle denkvermogen kunt gebruiken voor elke taak. Kijk dus eerst welke 
informatie je nodig hebt voor je onderzoek en verzamel die. Maak per deelvraag een stapeltje 
boeken en wetenschappelij-ke artikelen. Ga daarna per hoofdstuk, en bij voorkeur zelfs per 
paragraaf in elk hoofdstuk, eerst een vragenschema maken. Dat is een werkwijze die de 
meesten zullen hebben geleerd op de havo of het vwo. Maar ook in hbo-opleidingen komt die 
manier van teksten voorbereiden aan de orde. Onder andere de leerboeken Leren 
communiceren van Steehouder e.a. en Zakelijke communicatie van Janssen e.a. behandelen die 
methode uitgebreid. De essentie ervan is dat je over het thema van je hoofdstuk of paragraaf 
open vragen formuleert, die je later zelf gaat beantwoorden op basis van de gevonden 
informatie. Als je ervoor zorgt dat de vragen bij elk thema goed op elkaar voortborduren, leg 
je de basis voor een samenhangende en goed geschreven tekst. Want dankzij je eigen 
vragenschema kun je je vervolgens volledig concentreren op het schrijfwerk. 
 
Bron: www.scriptieklasje.nl (Marc) (geraadpleegd op 18 februari 2016) 

 
§2 - Schrijven en herschrijven  
Probeer in je profielwerkstuk zo duidelijk mogelijk en vooral ook in eigen woorden te 
schrijven. Ook wanneer je informatie overneemt van een website of uit een boek, probeer het 
dan toch op je eigen manier te verwoorden. Daarnaast geef je natuurlijk ook aan waar je de 

http://www.scriptieklasje.nl/
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informatie vandaan hebt gehaald. Hier zijn verschillende manieren voor. Vraag je docent naar 
de regels die bij jou op school gelden. 
 
Een verslag schrijven gebeurt vaak in cirkeltjes: je schrijft een stukje, je kijkt terug, je 
verbetert en verandert het, je schrijft weer verder, et cetera. Er is bijna niemand die een groot 
verslag aan één stuk doorschrijft. Wanneer je klaar bent met schrijven, is het echter 
verstandig om je hele verslag nog een keer goed door te lezen en zo nodig te verbeteren. 
 
Je kunt ook aan iemand anders vragen of diegene je tekst nog een keer wil doorlezen. Deze 
persoon kijkt met een frisse blik naar je tekst en ziet daardoor heel andere dingen dan jij. 
Reserveer voldoende tijd voor het herschrijven van je tekst: het kost vaak meer tijd dan je 
denkt! 
 
Bron: www.rug.nl  (geraadpleegd op 18 februari 2016) 

 
§3 - Spelling- en grammaticacontrole van Word 
Volgens recent onderzoek schrijven eerstejaarsstudenten slecht en maken ze tientallen fouten 
per A4 (Volkskrant, 30 april 2014).  
 
Een handige tool is de Microsoft Word spelling- en grammatica-controle. Deze vind je in het 
tabblad CONTROLEREN. Daar staat de knop SPELLING- EN GRAMMATICACONTROLE. Hoe zet je deze het 
beste in? 
 
Begin met op de knop SPELLING- EN GRAMMATICACONTROLE te klikken. Nu zie je een 
dialoogvenster. Plaats in dit dialoogvenster een vinkje bij GRAMMATICA CONTROLEREN. Dan zal 
Word naast de spellingcontrole ook zinsconstructies checken, foute interpunctie corrigeren 
en een deel van de dt-fouten eruit halen. Let op: een deel van de fouten, want Word is niet in 
staat om alle fouten te corrigeren. Toch kan deze spellingcheck er wel voor zorgen dat in ieder 
geval een groot deel van de fouten eruit gehaald wordt. 
 
Wil je spelling- en grammaticacontrole tijdens het typen?  
Klik dan op START of BESTAND in Word en klik op OPTIES. In het dialoogvenster dat zich dan 
opent, vind je een knop CONTROLE.  
Zet dan bij het onderdeel ‘tijdens spelling- en grammatica controle in Word’ een vinkje bij 
‘spelling controleren tijdens typen’ en ‘grammaticafouten markeren tijdens typen’. Let wel op: 
onder START (of BESTAND) –> Opties –> Taal, is het belangrijk dat je de juiste (standaard)taal 
instelt voor jouw document. Anders klopt de spelling- en grammatica controle niet. 
 
Waar jezelf op kunt letten: verkeerde of overbodige woorden, verkeerde woordkeus, onjuiste 
interpunctie, rare zinsconstructies en dt-fouten. Weet je even niet of je een woord juist hebt 
geschreven of wil je weten of je een komma kunt plaatsen? Ga dan naar https://onzetaal.nl/ of 
http://taaladvies.net/.  
 
Bron: www.scribbledoo.nl (geraadpleegd op 18 februari 2016) 

 
 

http://www.rug.nl/
https://onzetaal.nl/
http://taaladvies.net/
http://www.scribbledoo.nl/
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§4 - Het schrijven zelf: structuur, signaalwoorden, woorden, zinnen, fouten en spelling 
 
Structuur 
Een gestructureerde tekst is makkelijker te lezen en te volgen voor veel lezers. Je kunt de 
structuur van je tekst duidelijk maken op verschillende manieren: 
 
 signaalwoorden en signaalzinnen; 
 opmaak van de tekst (titels, kopjes, tussenkopjes, woorden benadrukken door ze cursief of 

vet te drukken, verschillende lettertypes, lettergroottes enzovoorts); 
 vooruitblikkende en terugblikkende zinnen; 
 puntsgewijze opsommingen; 
 duidelijke en opvallende verwijzingen naar thema's in de tekst; 
 kernzinnen van alinea's op de voorkeursplaats (eerste, tweede of laatste zin van de alinea). 
 
Signaalwoorden 
Verbanden tussen alinea's en zinnen kun je duidelijk maken door het gebruik van 
signaalwoorden en signaalzinnen. 
 
Verband    Signaalwoorden  
Opsomming  ook, en, tevens, bovendien, daarnaast, vervolgens, verder, om te 

beginnen, ten eerste, ten tweede, ten slotte, daar komt nog bij dat  
Tegenstelling maar, echter, toch, niettemin, desondanks, evenwel, nochtans, 

daarentegen, enerzijds 
Vergelijking  net als, evenals, anders dan, eveneens, evenzeer  
Tijd  eerst, dan, daarna, toen, vroeger, later, voordat, nadat, eens, 

terwijl, vervolgens 
Oorzaak/gevolg  doordat, daardoor, met als gevolg  
Toelichting/Voorbeeld  zo, bijvoorbeeld, zoals, neem nu  
Voorwaarde  als, indien, wanneer, in het geval dat, mits, tenzij  
Redengevend/verklarend  daarom, dus, want, immers, derhalve, namelijk  
Doel/middel  om te, met de bedoeling, opdat  
Samenvatting  kortom, met andere woorden, samengevat, al met al, resumerend  
Conclusie  dus, daarom, concluderend, kortom, al met al, dat houdt in, ik kom 

tot de conclusie/slotsom dat…  
 
Woorden 
Je publiek bepaalt ook hoe moeilijk of gemakkelijk je moet formuleren. Moeilijke woorden of 
vakjargon kun je beter vermijden als je voor een publiek schrijft dat geen voorkennis van je 
onderwerp heeft. Schrijf je voor specialisten, dan is het echter goed om vakjargon te 
gebruiken, zodat je publiek weet waar je op doelt. Je kunt je tekst aantrekkelijker maken door 
variatie in woordkeus aan te brengen. Als je steeds op dezelfde manier schrijft, wordt je tekst 
voorspelbaar. 
 
Zinnen 
Je zinsconstructie kan simpel, maar ook lastig te doorgronden zijn. 
 
Tips 
- Maak zinnen niet te lang. In het algemeen zijn korte zinnen beter te begrijpen, dan lange 

(samengestelde) zinnen. 
- Gebruik actieve zinnen in plaats van passieve zinnen.  

Voorbeeld van een passieve zin: In dit artikel worden de voordelen en de nadelen van het 
openbaar vervoer beschreven.  
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Voorbeeld van een actieve zin: Dit artikel beschrijft de voordelen en nadelen van het 
openbaar vervoer. 

- Vermijd lastige constructies, zoals tangconstructies (grote toevoegingen tussen lidwoord 
en zelfstandig naamwoord). 

- Maak je tekst aantrekkelijker door variatie in je zinsbouw aan te brengen. 
 
Fouten 
Foute formuleringen zijn zo gemaakt. Lees je tekst aandachtig door op foute formuleringen en 
vraag iemand met taalkennis om je tekst op fouten door te lezen. Op internet en in de 
bibliotheek is veel informatie over taalfouten te vinden. Kijk bijvoorbeeld eens op de volgende 
websites: 
- Taaladviesdienst Onze Taal: http://www.onzetaal.nl/advies/index.php 
- http://www.rug.nl/noordster/schriftelijkevaardigheden/voorstudenten/stijl/index  

 
Spelling 
Natuurlijk wil je geen spelfouten maken. Mocht je twijfelen over de spelling van een woord, 
dan kun je bijvoorbeeld in de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene boekje) kijken:  
- Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden. (2005). Woordenlijst Nederlandse taal (Het 

groene boekje). Den Haag:  
SDU; Tielt: Lannoo Uitgeverij. 

- Woordenlijst Nederlandse Taal op internet: http://woordenlijst.org/ 
(www.vandale.nl) 

- Uitleg over de nieuwe spelling: http://taalunieversum.org/spelling/. 
Voor taaladvies kun je ook terecht bij de Taaladviesdienst Onze Taal: 
http://www.onzetaal.nl/advies/index.php  

 
Bron: www.eur.nl (geraadpleegd op 18 februari 2016) 

 
§5 - Tien oplossingen voor schrijfproblemen 
 
1. Ik heb geen talent voor schrijven 
Dat hoeft ook helemaal niet, want het is niet de bedoeling dat je een roman of toneelstuk 
aflevert. Zet daarom het idee overboord het dat het vooral mooi, aantrekkelijk of leuk moet 
zijn wat je schrijft. Voor je studie schrijf je vrijwel altijd zakelijke teksten. Daar heb je geen 
talent voor nodig, alleen de juiste instelling en werkwijze.  
 
2. Ik ben altijd ontevreden over het eindresultaat 
Deze constatering kan twee oorzaken hebben, die eigenlijk tegenovergesteld aan elkaar zijn: 
je bent óf te gemakzuchtig, óf juist te kritisch. Met andere woorden: je hebt te weinig tijd 
besteed aan het schrijven of je legt de lat voor jezelf te hoog. In het eerste geval is het 
belangrijk tijdig te beginnen en een goed werkplan op te stellen met een realistische 
tijdsplanning. De andere oorzaak: de lat te hoog leggen, komt vooral voor bij mensen die (te) 
perfectionistisch zijn. Realiseer je dat schrijven een creatief proces is waarbij spontane 
invallen ontstaan. Je moet daar gebruik van maken en fouten durven maken. Wanneer je te 
kritisch oordeelt, blokkeer je die invallen. Hoewel het belangrijk is dat je een goed 
eindproduct levert, moet je het belang ervan ook kunnen relativeren en de taak niet te zwaar 
opvatten. 
 
3. Schrijven kost mij ongelofelijk veel tijd 
De hamvraag is hier: wat is te veel tijd? Dat is natuurlijk afhankelijk van de zwaarte van het 
onderwerp, je schrijfervaring, de eisen die aan de tekst worden gesteld, et cetera. Veel 
schrijvers maken zich te gemakkelijk en te snel van de schrijftaak af. Een goede tekst schrijven 

http://www.onzetaal.nl/advies/index.php
http://www.rug.nl/noordster/schriftelijkevaardigheden/voorstudenten/stijl/index
http://woordenlijst.org/
http://www.vandale.nl/
http://taalunieversum.org/spelling/
http://www.onzetaal.nl/advies/index.php
http://www.eur.nl/
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kost nu eenmaal flink wat tijd, omdat je zoveel taken moet uitvoeren: het bedenken van de 
inhoud, het structureren van de inhoud, de juiste toon vinden, de conventies (afspraken) van 
het soort tekst kennen, een goede analyse van de opdracht maken, voldoen aan de regels van 
de taal, enzovoort. Door een juiste werkwijze kun je wel zo efficiënt mogelijk met de tijd 
omgaan. Een goede planning maken is een must. Ben je niet goed in plannen, vraag dan 
iemand die dat wel kan je te helpen. 
 
4. Ik stel het schrijven alsmaar uit en worstel dan met de deadline 
Hoewel sommige schrijvers de druk van een deadline juist nodig hebben om goed te schrijven, 
werkt het vooruitzicht ervan bij de meesten verlammend en kun je zelfs in paniek raken 
naarmate de gevreesde datum dichterbij komt. Van uitstel komt maar al te vaak afstel, en er 
zit maar een ding op: werk volgens een planning waarbij je het schrijven als werk ziet. Of je 
het nu leuk vindt of niet, het moet gewoon gebeuren. Van uitstellen wordt het alleen maar nog 
vervelender. Deel het schrijven op in kleine, overzichtelijke stappen, waardoor het geheel van 
de schrijfklus overzichtelijk wordt. Zet één stap tegelijk. Elke keer als je een stap hebt 
afgerond, zal je je voldaan voelen. Houd je vorderingen in de planning ook bij en streep 
letterlijk af wat gedaan is zodat je steeds kunt overzien of je nog op schema ligt. Bouw een 
routine in. 
 
5. Ik weet niet hoe ik moet beginnen 
Tijdens iedere schrijfopleiding leer je het: de eerste zinnen (inleiding) zijn heel belangrijk. 
Daar besluiten de meeste lezers of ze doorgaan met lezen, of dat de tekst voor hen niet 
boeiend, geschikt of van belang is. Als schrijver ervaren we daarom kennelijk een grote druk 
ervoor te zorgen dat we een pakkend begin hebben en kunnen we maar al te lang zitten 
piekeren daarover. Doe dat niet! Je hoeft in dit geval helemaal niet te beginnen bij het begin, 
want met een computer kunnen we beginnen waar we willen. Begin bijvoorbeeld met een 
paragraaf die je al duidelijk voor ogen staat, of met een stuk tekst dat weinig denkwerk 
vereist. Het mooie aan schrijven is, dat het creatieve deel van je hersenen erdoor geprikkeld 
wordt waardoor het begin je meestal vanzelf wel invalt. Ga er dan mee aan de slag, eerder 
niet. 
 
6. Ik raak snel de draad kwijt van mijn verhaal en maak onnodige zijsprongen 
Of je snel afdwaalt, heeft te maken met je manier van denken. Sommige mensen denken 
associatief: hun gedachten gaan vliegensvlug en voordat ze het zelf weten, zitten ze ineens 
heel ergens anders. Anderen zijn juist heel geconcentreerd op één gedachte en kunnen goed 
focussen, maar zijn weer wat minder flexibel. Beide manieren van denken hebben hun voors 
en tegens.  
Ben je een associatieve denker, dan is de kans groter dat je afdwaalt tijdens het schrijven. In 
dat geval is het belangrijk dat je vooraf vrij gedetailleerd bedenkt wat de lijn van je verhaal zal 
zijn en wat je waar waarom behandelt en dat vastlegt in een tekstschema.  
Pak het er regelmatig bij om te controleren of je nog op de goede weg  bent. Overigens hebben 
die afdwalingen vaak ook een positieve kant: je komt op ideeën die heel bruikbaar of nuttig 
kunnen zijn voor een ander stuk tekst. Noteer ze daarom in een apart document. 
 
7. Ik kan alleen schrijven als ik geïnspireerd ben 
Deze gedachte blijkt in de praktijk zelfs voor echte romanschrijvers niet realistisch te zijn. De 
meeste schrijvers gaan 's ochtends achter hun bureau zitten en schrijven is ook voor hen voor 
een groot deel een kwestie van hard en onverstoorbaar doorwerken. Ga dus niet zitten 
wachten op de briljante invallen en ideale omstandigheden, maar neem het schrijfschema 
erbij en begin te schrijven over iets waar je al iets van af weet of waar je zojuist over gelezen 
hebt. Laat je daarbij niet al te zeer hinderen door het zoeken naar de juiste woorden. Schrijf 
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zoals het in je opkomt. In de volgende herschrijf-sessie kun je dan wat meer aandacht 
besteden aan de juiste manier van uitdrukken. 
 
8. Ik doe maar wat; ik heb geen idee hoe ik het moet aanpakken 
Kennis van en inzicht in het schrijfproces zijn belangrijke voorwaardes om een goede tekst te 
schrijven. Er is veel onderzoek gedaan naar de werkwijze van goede schrijvers. Hun geheim is 
dat ze vaak meer en beter plannen dan problematische schrijvers. Beschouw het schrijven als 
een probleem dat opgelost moet worden: schrijven is niet alleen uitschrijven, maar er zijn 
periodes waarin je flink moet nadenken over de verbanden tussen diverse onderdelen, de 
argumenten bij je mening of de juiste volgorde van de informatie. 
 
9. Ik weet niet goed wat er van mij verwacht wordt 
Alleen wanneer je helder hebt wat de bedoeling is, kun je een goede tekst schrijven. Besteed 
daarom veel aandacht aan het goed lezen en doorgronden van de opdracht. Wanneer die niet 
helder is verwoord, of je begrijpt niet precies wat je moet doen, vraag dan aan je begeleider 
wat de bedoeling is. Maak duidelijke afspraken, zo voorkom je veel gedoe achteraf. 
 
10.  Ik ben slecht in taal 
Misschien is Nederlands niet je moedertaal, of is er in je vooropleiding niet veel tijd besteed 
aan taalbeheersing. Het kan ook zijn dat je niet zo geïnteresseerd bent in taal, of dat je 
dyslectisch bent. Desondanks wordt er toch van je verwacht dat je een tekst op niveau inlevert 
en dat die voldoet aan de eisen van de opleiding en van de taal. Met andere woorden: het zijn 
geen geldige excuses. Van iemand met een hogere vooropleiding wordt nu eenmaal verwacht 
dat hij beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Lees de advertenties er maar op 
na. Je zult dus de bovenstaande problemen dus moeten aanpakken.  
 
Bron: www.taalwinkel.nl (geraadpleegd op 18 februari 2016) 

 
§6 - Veelgemaakte (spel)fouten: 
 Fouten in de vervoeging van werkwoorden. 
 Het door elkaar gebruiken van tegenwoordige en verleden tijd in een alinea of hoofdstuk. 
 Het niet juist toepassen van enkelvoud en meervoud. 
 Het niet correct schrijven van vakjargon, zoals: eerste wereldoorlog (moet met 

hoofdletters). 
 Heel kromme (niet lopende) zinnen.  
 Tip: lees je zinnen altijd hardop (in je hoofd)! 
 
Bron: enkele docenten van Melanchthon Schiebroek, Rotterdam, 2016 

http://www.taalwinkel.nl/
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BIJLAGE 1: HET LOGBOEK 
 

STANDAARDFORMULIER LOGBOEK PWS 
Het logboek wordt door iedere leerling individueel bijgehouden. Werk je met z’n tweeën dan 

zijn er dus uiteindelijk twee logboeken. 

 
Datum Tijd Plaats Verrichte werkzaamheden Opmerkingen Afspraken 
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BIJLAGE 2: DE BRONNENLIJST 
 

Bronvermelding van boeken, artikelen en internetadressen 
 
1. Boeken 
 Alfabetische ordening op achternaam van de eerste auteur (zijn er twee auteurs, dan beiden 

vermelden; zijn er meer dan twee auteurs, dan alleen de eerste auteur vermelden en ‘e.a.’ 
toevoegen) 

 Voorletters van genoemde auteur 
 Titel van het boek (cursief) 
 Tussen haakjes plaats, jaar van uitgave vermelden 
 
Voorbeeld:  Bordewijk, F. Bint (Den Haag, 1949) 
 
2. Artikelen 
 Alfabetische ordening op achternaam van de eerste auteur (zijn er twee auteurs, dan beiden 

vermelden; zijn er meer dan twee auteurs, dan alleen de eerste auteur vermelden en ‘e.a.’ 
toevoegen) 

 Titel van het artikel vermelden tussen aanhalingstekens 
 Naam van het tijdschrift, de krant (cursief) 
 Tussen haakjes jaar, paginanummer(s) vermelden 
 
Voorbeeld:  Berg, L. van en Braet, A. “Argumentatieleer bij de nieuwe examenteksten Nederlands – 

hoe moeilijk zijn die eigenlijk voor leerlingen?” Levende Talen Tijdschrift (maart 2000, 
pag. 11-20) 

 
3. Verwijzing naar internetbronnen  
Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiejaar of update).  
Titel van het document of de website. Geraadpleegd op dag, maand, jaar, adres website (url).  
 
Voorbeelden:  
Meijden, B. van der (1998). Schiphol als thema voor een geschiedenis-, internet- en/of PWS. 
Geraadpleegd op 3 juni 2008 http://www.histopia.nl/schiphol.htm  
 
Europa heeft liever Obama dan McCain. Geraadpleegd op 3 juni 2008 
http://www.nu.nl/news/1590418/2030/Europa_heeft_liever_Obama_dan_McCain.html 
 
Middeleeuwen. Geraadpleegd op 3 juni 2008 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen 
 
Metallica concert Pinkpop 2008. Geraadpleegd op 3 juni 2008 
http://nl.youtube.com/watch?v=-LhkNFxz8zs 
 
4. Artikel/informatie opgezocht in een tijdschrift op Internet: 
Bijvoorbeeld uit: VN Vrij Nederland 
 
Nijhuis, Minka (31.5.2008). Birma, storm van woede. Geraadpleegd op 3 juni 2008 
http://www.vn.nl/Buitenland/ArtikelBuitenland/Birma,StormVanWoede.htm 
 
5. Verwijzing naar boeken  
Achternaam auteur, voorletter(s), (Jaar van uitgave).  
Titel: eventuele subtitel/ondertitel. Plaats uitgever: uitgever.  
 
Voorbeeld:   Dijk, P. van (2003). Wereldgids: Reisgids door de literatuur. Amsterdam: Promotheus.  
   Feyerabend, Paul (2008). Tegen de methode. Rotterdam : Lemniscaat 

http://www.histopia.nl/schiphol.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.youtube.com/watch?v=-LhkNFxz8zs
http://www.vn.nl/Buitenland/ArtikelBuitenland/Birma,StormVanWoede.htm


 15 

BIJLAGE 3: BEOORDELINGSCRITERIA 
 

PWS Beoordelingsformulier AARDRIJKSKUNDE 

 
 

Onderdeel Te 
behalen 
punten 

Toelichting 

PROCES (mei – december) 
  Onvoldoende  

(1) 
Voldoende  

(2-3) 
Goed  

(4) 
Zeer goed 

(5) 

Initiatief en 
verantwoordelijkheid 

5 Komt niet naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
niet. 

Komt weinig naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
matig. 

Neemt initiatief, 
betrekt begeleider 
bij proces, 
verwerkt 
commentaar. 

Volledige 
verantwoor-
delijkheid, 
begeleider hoeft 
bijna niet te sturen. 

Werkproces: 
samenwerken en 
logboek bijhouden 

5 Komt afspraken 
niet na, geen 
inzicht in 
proces dmv 
logboek 

Redelijke 
samenwerking. 
Logboek aanwezig, 
maar geeft weinig 
inzicht in 
taakverdeling. 

Goede 
samenwerking. 
Logboek is 
duidelijk. 

Uitgebreid 
beschrijvend 
logboek, goede 
samenwerking. 

OPZET (mei – september) 
Formuleren hoofd- en 
deelvragen 

 
 

5 

Een hoofdvraag moet duidelijk, specifiek en onderzoekbaar zijn. 
Deelvragen moeten zo zijn opgezet, dat na beantwoording ervan de 
hoofdvraag beantwoord is. 

Formuleren aanpak In een aanpak staat een taakverdeling, welke bronnen je gaat 
gebruiken en waar je deze bronnen gaat vinden 

VAKSPECIFIEKE INVULLING (september – december) 
-visualiseren gegevens 
-conclusie 
-inhoudelijk (dimensies, 
schaalniveau, bijzondere 
/ algemene) 
-brongebruik 

15 
10 
40 

 
 

10 

 Resultaten moeten goed weergegeven worden in kaarten en 
grafieken. 

 Het onderwerp wordt goed vanuit de verschillende dimensies 
beschreven 

 Het onderwerp wordt vanuit verschillende schaalniveaus 
beschreven 

 Er wordt ingegaan op de algemene regel en de bijzondere 
situatie 

RANDVOORWAARDEN 

 10 Heldere hoofdstukindeling / paragrafen 
Literatuurverwijzing 
Verzorging 
taalgebruik/stijl 

Totaal 100  



 16 

PWS Beoordelingsformulier BIOLOGIE 

Onderdeel Te 
behalen 
punten 

Toelichting 

PROCES (mei – december) 
  Onvoldoende 

(1-4) 
Voldoende  

(5-7) 
Goed  

(8) 
Zeer goed 

(9-10) 

Initiatief en 
verantwoordelijkheid 

10 Komt niet naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
niet. 

Komt weinig naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
matig. 

Neemt initiatief, 
betrekt begeleider 
bij proces, 
verwerkt 
commentaar. 

Volledige 
verantwoor-
delijkheid, 
begeleider hoeft 
bijna niet te 
sturen. 

Werkproces: 
samenwerken en logboek 
bijhouden 

10 Komt afspraken 
niet na, geen 
inzicht in 
proces dmv 
logboek 

Redelijke 
samenwerking. 
Logboek aanwezig, 
maar geeft weinig 
inzicht in 
taakverdeling. 

Goede 
samenwerking. 
Logboek is 
duidelijk. 

Uitgebreid 
beschrijvend 
logboek, goede 
samenwerking. 

OPZET (mei – september) 
Formuleren Onderzoeks-
vraag, Hypothese en 
Verwachting 

5 De onderzoeksvraag moet duidelijk, specifiek en onderzoekbaar 
zijn. De hypothese en de verwachting moeten op grond van de 
literatuurstudie opgesteld zijn. 

Formuleren Plan van 
aanpak 

5 In een plan van aanpak staat welke materialen je nodig hebt voor 
je experimenten (denk ook aan een ruimte) en de taakverdeling. 

VAKSPECIFIEKE INVULLING (september – december) 

 70 De beoordeling van het profielwerkstuk wordt grotendeels 
bepaald door de diepgang  van de behandeling van het onderwerp 
en de verwerking van het onderzoek tot een 
natuurwetenschappelijk verslag volgens de regels, in correct 
standaard Nederlands. 
 
Het verslag moet de volgende onderdelen bevatten: 

1. Titelblad 
2. Inhoudsopgave 
3. Inleiding 
4. Materiaal en methode 
5. Resultaten 
6. Conclusie 
7. Discussie 
8. Bronnen 
9. Bijlage 1: Plan van aanpak 
10. Bijlage 2: Logboeken per persoon uitgesplitst   

TOTAAL 100  
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PWS Beoordelingsformulier BIOLOGIE (vervolg) 

RANDVOORWAARDEN 

 
Voorwaarden aan het PWS Biologie: 
 
Het PWS Biologie is de gelegenheid om de bij het vak Biologie geleerde onderzoeksvaardigheden in praktijk 
te brengen. Daarom moet het een natuurwetenschappelijk onderzoek zijn, zoals behandeld in Thema 1 
Inleiding in de Biologie van het boek ‘Biologie voor Jou’ in het vierde leerjaar.  
Het PWS Biologie moet praktische experimenten bevatten die tot meetbare resultaten leiden. De docent 
bepaalt of het gekozen onderwerp hieraan kan voldoen of niet. 
 
Het PWS Biologie verloopt volgens de volgende stadia: 

11. Overeenstemming bereiken met docent over het onderwerp en de haalbaarheid van het 
onderzoek 

12. Probleemstelling en deelvragen formuleren, akkoord van docent noodzakelijk 
13. Literatuurstudie doen waarmee de deelvragen beantwoord kunnen worden 
14. Onderzoeksvraag, Hypothese en Verwachting opstellen 
15. Plan van aanpak schrijven voor de experimenten die je wilt gaan doen 
16. Experimenten uitvoeren volgens Plan van aanpak 
17. Resultaten verzamelen 
18. Resultaten verwerken tot duidelijke en toonbare figuren (tabel, grafiek, etc). Hier horen ook 

foto’s bij van de experimenten. 
19. Conclusies trekken 
20. Verslag schrijven volgens de regels voor natuurwetenschappelijk verslag 
21. Discussie schrijven 
22. Bronnen vermelden 
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PWS Beoordelingsformulier BSM 

 
 

 

Onderdeel Te 
behalen 
punten 

Toelichting 

PROCES (mei – december) 
  Onvoldoende 

(1-4) 
Voldoende  

(5-7) 
Goed  

(8) 
Zeer goed 

(9-10) 

Initiatief en 
verantwoordelijkheid 

10 Komt niet 
naar 
begeleider 
toe, verwerkt 
commentaar 
niet. 

Komt weinig 
naar begeleider 
toe, verwerkt 
commentaar 
matig. 

Neemt initiatief, 
betrekt 
begeleider bij 
proces, verwerkt 
commentaar. 

Volledige 
verantwoor-
delijkheid, 
begeleider hoeft 
bijna niet te sturen. 

Werkproces: samenwerken 
en logboek bijhouden 

10 Komt 
afspraken niet 
na, geen 
inzicht in 
proces dmv 
logboek 

Redelijke 
samenwerking. 
Logboek 
aanwezig, maar 
geeft weinig 
inzicht in 
taakverdeling. 

Goede 
samenwerking. 
Logboek is 
duidelijk. 

Uitgebreid 
beschrijvend 
logboek, goede 
samenwerking. 

OPZET (mei – september) 
Formuleren hoofd- en 
deelvragen 

5 Een hoofdvraag moet duidelijk, specifiek en onderzoekbaar zijn. 
Deelvragen moeten zo zijn opgezet, dat na beantwoording 
ervan de hoofdvraag beantwoord is. 

Formuleren aanpak 5 In een aanpak staat een taakverdeling, welke bronnen je gaat 
gebruiken en waar je deze bronnen gaat vinden 

VAKSPECIFIEKE INVULLING (september – december) 
Uitleg  en uitvoering 
onderzoek / organisatie 

60 Onderzoeks- / organisatieopzet en uitvoering 
Diepgang 
Conclusie / Evaluatie  

RANDVOORWAARDEN 

 10 1. Titel 
2. Inhoudsopgave 
3. Inleiding 
4. Taalgebruik – Spelling – Times New Roman (12) – Pagina’s 

aan 1 kant bedrukt – Bijlagen – Letterlijke citaten 
(verantwoord d.m.v. noten) – Illustraties (voorzien van 
onderschrift en bronvermelding) 

 

TOTAAL 100  
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PWS Beoordelingsformulier MVT (DUI/ENG/FRA) 

 
 

 

Onderdeel Te 
behalen 
punten 

Toelichting 

PROCES (mei – december) 
  Onvoldoende 

(1-4) 
Voldoende  

(5-7) 
Goed  

(8) 
Zeer goed 

(9-10) 

Initiatief en 
verantwoordelijkheid 

10 Komt niet naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
niet. 

Komt weinig naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
matig. 

Neemt initiatief, 
betrekt begeleider 
bij proces, 
verwerkt 
commentaar. 

Volledige 
verantwoor-
delijkheid, 
begeleider hoeft 
bijna niet te sturen. 

Werkproces: 
samenwerken en 
logboek bijhouden 

10 Komt afspraken 
niet na, geen 
inzicht in 
proces dmv 
logboek 

Redelijke 
samenwerking. 
Logboek aanwezig, 
maar geeft weinig 
inzicht in 
taakverdeling. 

Goede 
samenwerking. 
Logboek is 
duidelijk. 

Uitgebreid 
beschrijvend 
logboek, goede 
samenwerking. 

OPZET (mei – september) 
Formuleren hoofd- en 
deelvragen 

5 Een hoofdvraag moet duidelijk, specifiek en onderzoekbaar zijn. 
Deelvragen moeten zo zijn opgezet, dat na beantwoording ervan de 
hoofdvraag beantwoord is. 

Formuleren aanpak 5 In een aanpak staat een taakverdeling, welke bronnen je gaat 
gebruiken en waar je deze bronnen gaat vinden 

VAKSPECIFIEKE INVULLING (september – december) 
 60 Het PWS moet in ruime mate voldoen aan de volgende criteria: 

 Consistentie en helderheid 
 Verzorging 
 Diepgang passend bij het niveau 
 Gebruikte bronnen 
 Controleerbaarheid inhoud 
 Originaliteit 
 Taalgebruik 

RANDVOORWAARDEN 

 10  titelpagina met daarop vermeld: de titel van het PWS, de namen 
van de schrijvers en van de begeleider, het vak en de 
inleverdatum. 

 duidelijk gestructureerde inhoudsopgave. 
 korte inleiding op het onderwerp, waarin de onderzoeksvraag en 

de deelvragen worden vermeld. 
 een heldere indeling in hoofdstukken en paragrafen, waarbij de 

titel steeds de essentie van het betreffende hoofdstuk of de 
betreffende paragraaf aangeeft. 

 een duidelijke conclusie, waarin de resultaten van het onderzoek 
bij elkaar staan. Een korte, kernachtige samenvatting. 

 bronnenlijst 
 Illustraties dienen te worden voorzien van onderschrift en 

bronvermelding. 
 

TOTAAL 100  
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PWS Beoordelingsformulier ECONOMIE / M&O 

 
 

 

Onderdeel Te 
behalen 
punten 

Toelichting 

PROCES (mei – december) 
  Onvoldoende 

(1-4) 
Voldoende  

(5-7) 
Goed  

(8) 
Zeer goed 

(9-10) 

Initiatief en 
verantwoordelijkheid 

10 Komt niet naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
niet. 

Komt weinig naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
matig. 

Neemt initiatief, 
betrekt begeleider 
bij proces, 
verwerkt 
commentaar. 

Volledige 
verantwoor-
delijkheid, 
begeleider hoeft 
bijna niet te sturen. 

Werkproces: 
samenwerken en 
logboek bijhouden 

10 Komt afspraken 
niet na, geen 
inzicht in 
proces dmv 
logboek 

Redelijke 
samenwerking. 
Logboek aanwezig, 
maar geeft weinig 
inzicht in 
taakverdeling. 

Goede 
samenwerking. 
Logboek is 
duidelijk. 

Uitgebreid 
beschrijvend 
logboek, goede 
samenwerking. 

OPZET (mei – september) 
Formuleren hoofd- en 
deelvragen 

5 Een hoofdvraag moet duidelijk, specifiek en onderzoekbaar zijn. 
Deelvragen moeten zo zijn opgezet, dat na beantwoording ervan de 
hoofdvraag beantwoord is. 

Formuleren aanpak 5 In een aanpak staat een taakverdeling, welke bronnen je gaat 
gebruiken en waar je deze bronnen gaat vinden 

VAKSPECIFIEKE INVULLING (september – december) 
 Begripsvorming 
 Juiste conclusie(s)? 
 Inzichtelijkheid 

resultaten 
 Opbouw onderzoek 

en algehele kwaliteit 

60 Na het formuleren van de probleemstelling ( de hoofdvraag) dienen 
een aantal relevante economische begrippen te worden ontwikkeld 
en behandeld. Voorts wordt er gekeken naar de algehele kwaliteit 
en opbouw (inleiding – onderzoeksgedeelte – conclusie) van het 
onderzoek. Zijn de gevonden resultaten inzichtelijk weergegeven? 
Zijn de juiste conclusies getrokken? 

RANDVOORWAARDEN 

 Literatuurverwijzing 
 Illustraties & tabellen 
 Taalgebruik en stijl 
 Techniek en uiterlijke     

verzorging 

10 Kern van ieder goed onderzoek is dat bevindingen en resultaten 
moeten kunnen worden geverifieerd (op echtheid en juistheid 
gecontroleerd): bronvermelding en literatuurverwijzing is dus 
essentieel. Illustraties en tabellen zijn altijd functioneel, dat wil 
zeggen als zinvol onderdeel opgenomen in het onderzoek. 
Vanzelfsprekend wordt er geformuleerd in correct en leesbaar 
Nederlands. Lay-out en uiterlijke verzorging zijn smaakmakers. 

TOTAAL 100  
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PWS Beoordelingsformulier FILOSOFIE 

 
 

Onderdeel Te 
behalen 
punten 

Toelichting 

PROCES (mei – december) 
  Onvoldoende  

(1) 
Voldoende  

(2-3) 
Goed  

(4) 
Zeer goed 

(5) 

Initiatief en 
verantwoordelijkheid 

5 Komt niet 
naar 
begeleider 
toe, verwerkt 
commentaar 
niet. 

Komt weinig 
naar begeleider 
toe, verwerkt 
commentaar 
matig. 

Neemt initiatief, 
betrekt 
begeleider bij 
proces, verwerkt 
commentaar. 

Volledige 
verantwoor-
delijkheid, 
begeleider hoeft 
bijna niet te sturen. 

Werkproces: samenwerken 
en logboek bijhouden 

5 Komt 
afspraken niet 
na, geen 
inzicht in 
proces dmv 
logboek 

Redelijke 
samenwerking. 
Logboek 
aanwezig, maar 
geeft weinig 
inzicht in 
taakverdeling. 

Goede 
samenwerking. 
Logboek is 
duidelijk. 

Uitgebreid 
beschrijvend 
logboek, goede 
samenwerking. 

OPZET (mei – september) 
Formuleren hoofd- en 
deelvragen 

5 Een hoofdvraag moet duidelijk, specifiek en onderzoekbaar zijn. 
Deelvragen moeten zo zijn opgezet, dat na beantwoording 
ervan de hoofdvraag beantwoord is. 

Formuleren aanpak 5 In een aanpak staat een taakverdeling, welke bronnen je gaat 
gebruiken en waar je deze bronnen gaat vinden 

VAKSPECIFIEKE INVULLING (september – december) 
Opbouw, samenhang en 
verzorging 

10 Er moet een logisch opbouw zitten in het verhaal; het verhaal 
moet leiden tot een goed onderbouwde conclusie. De lay-out 
moet helder en overzichtelijk zijn; een correcte indeling van de 
inleiding, hoofdstukken, bronnenlijst. 

Inhoudelijk niveau  60 Het verhaal moet filosofisch zijn (dus niet alleen historisch en/of 
beschrijvend). Er moet sprake zijn van een heldere 
gedachteontwikkeling. Duidelijk moet niet alleen zijn wat 
onderzocht wordt, maar ook hoe er onderzocht wordt. Het 
onderzoek moet gebaseerd zijn op relevante en kwalitatief 
goede bronnen. 

Eigen inbreng en 
taalgebruik 

10 Het is niet de bedoeling dat het PWS bestaat uit knip en 
plakwerk; het moet jouw PWS worden. Eigen inbreng, eigen 
gedachten, een eigen stijl worden beloond. En dat geldt ook 
voor originaliteit. 
Het eigene moet ook duidelijk worden uit het taalgebruik. Dit 
moet helder zijn en consistent; abstracte begrippen of woorden 
die niet duidelijk zijn moeten worden gedefinieerd. 

 

TOTAAL 100  
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PWS Beoordelingsformulier GESCHIEDENIS / MAW / GODSDIENST 

 

Onderdeel Te 
behalen 
punten 

Toelichting 

PROCES (mei – december) 
  Onvoldoende  

(1) 
Voldoende  

(2-3) 
Goed  

(4) 
Zeer goed 

(5) 

Initiatief en 
verantwoordelijkheid 

5 Komt niet naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
niet. 

Komt weinig naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
matig. 

Neemt initiatief, 
betrekt begeleider 
bij proces, 
verwerkt 
commentaar. 

Volledige 
verantwoor-
delijkheid, 
begeleider hoeft 
bijna niet te 
sturen. 

Werkproces: 
samenwerken en logboek 
bijhouden 

5 Komt afspraken 
niet na, geen 
inzicht in 
proces dmv 
logboek 

Redelijke 
samenwerking. 
Logboek aanwezig, 
maar geeft weinig 
inzicht in 
taakverdeling. 

Goede 
samenwerking. 
Logboek is 
duidelijk. 

Uitgebreid 
beschrijvend 
logboek, goede 
samenwerking. 

OPZET (mei – september) 
Formuleren hoofd- en 
deelvragen 

5 Een hoofdvraag moet duidelijk, specifiek en onderzoekbaar zijn. 
Deelvragen moeten zo zijn opgezet, dat na beantwoording ervan 
de hoofdvraag beantwoord is. 

Formuleren aanpak In een aanpak staat een taakverdeling, welke bronnen je gaat 
gebruiken en waar je deze bronnen gaat vinden 

VAKSPECIFIEKE INVULLING (september – december) 

 10 Inleiding 

10 Conclusie 

15 Diepgang 

10 Samenhang 

15 Concretiseren & Abstraheren 

10 Brongebruik 

RANDVOORWAARDEN 

 5 Literatuurlijst & voetnoten 

 10 Nederlands 
 Spelling 
 Interpunctie 
 Zinsbouw 

TOTAAL 100  
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PWS Beoordelingsformulier KLASSIEKE TALEN 

 

Onderdeel Te 
behalen 
punten 

Toelichting 

PROCES (mei – december) 
  Onvoldoende  

(1) 
Voldoende  

(2-3) 
Goed  

(4) 
Zeer goed 

(5) 

Initiatief en 
verantwoordelijkheid 

5 Komt niet naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
niet. 

Komt weinig naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
matig. 

Neemt initiatief, 
betrekt begeleider 
bij proces, 
verwerkt 
commentaar. 

Volledige 
verantwoor-
delijkheid, 
begeleider hoeft 
bijna niet te 
sturen. 

Werkproces: 
samenwerken en logboek 
bijhouden 

5 Komt afspraken 
niet na, geen 
inzicht in 
proces dmv 
logboek 

Redelijke 
samenwerking. 
Logboek aanwezig, 
maar geeft weinig 
inzicht in 
taakverdeling. 

Goede 
samenwerking. 
Logboek is 
duidelijk. 

Uitgebreid 
beschrijvend 
logboek, goede 
samenwerking. 

OPZET (mei – september) 
Formuleren hoofd- en 
deelvragen 

5 Een hoofdvraag moet duidelijk, specifiek en onderzoekbaar zijn. 
Deelvragen moeten zo zijn opgezet, dat na beantwoording ervan 
de hoofdvraag beantwoord is. 

Formuleren aanpak In een aanpak staat een taakverdeling, welke bronnen je gaat 
gebruiken en waar je deze bronnen gaat vinden 

VAKSPECIFIEKE INVULLING (september – december) 

 5 Inleiding 

5 Conclusie 

20 Diepgang 

15 Samenhang 

15 Concretiseren & Abstraheren 

10 Brongebruik 

RANDVOORWAARDEN 

 5 Literatuurlijst & voetnoten 

 10 Nederlands 
 Spelling 
 Interpunctie 
 Zinsbouw 

Totaal 100  
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PWS Beoordelingsformulier MUZIEK 

 
NB. (zie volgende bladzijde voor vervolg) 
 

Onderdeel Te 
behalen 
punten 

Toelichting 

PROCES (mei – december) 
  Onvoldoende 

(1-4) 
Voldoende  

(5-7) 
Goed  

(8) 
Zeer goed 

(9-10) 

Initiatief en 
verantwoordelijkheid 

10 Komt niet 
naar 
begeleider 
toe, 
verwerkt 
commentaar 
niet. 

Komt weinig 
naar begeleider 
toe, verwerkt 
commentaar 
matig. 

Neemt 
initiatief,  
verwerkt 
commentaar. 

Volledige 
verantwoor-
delijkheid, 
begeleider hoeft 
bijna niet bij te 
sturen. 

Werkproces: samenwerken  10 Komt 
afspraken 
niet na, geen 
inzicht in 
proces 

Redelijke 
samenwerking. 
Logboek geeft 
weinig inzicht. 

Goede 
samenwerking. 
Logboek is wat 
onduidelijk. 

Goede 
samenwerking, 
duidelijk logboek 

Zoeken naar materiaal 10 Toont weinig 
interesse 
en/of lef  

Probeert wel 
maar lukt niet 
 

Zoekt, Vindt en 
raakt 
geïnteresseerd 
 

Boldly gone 
where no man 
has gone before 

Creatief omgaan met  
uitkomsten 

10 
 

Analyseert 
niet en kan 
dus ook 
niets 
verwerken 

Analyseert 
maar verwerkt 
vrijwel niets  

Analyseert en 
verwerkt wat 
overduidelijk is 

Analyseert en 
verwerkt ook het 
voorheen 
onbekende 

OPZET (mei – september) 

Formuleren hoofd- en 
deelvragen 

5 Een hoofdvraag moet duidelijk, specifiek en onderzoekbaar zijn. 
Deelvragen moeten zo zijn opgezet, dat na beantwoording ervan 
de hoofdvraag beantwoord is. 

Formuleren aanpak 5 In een aanpak staat een taakverdeling, welke bronnen je gaat 
gebruiken en waar je deze bronnen gaat vinden 
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PWS Beoordelingsformulier MUZIEK (vervolg) 

 
Bij samengaan van verschillende vakken worden voor de muzikanten bovenstaande criteria gehanteerd. 
 
* Een partituur bevat de muzikale elementen op papier die noodzakelijk zijn voor het juist uitvoeren van de 
muziek. Een melodie met akkoorden en de tekst er onder kan dus voldoende zijn. Wellicht is er meer voor 
nodig… 

 

VAKSPECIFIEKE INVULLING (september – december) 
Kwaliteit audio 
onderzoek 
 

10 
 

 

De te bestuderen (en uiteraard bijgevoegde) audio moet 
betekenisvol zijn voor het onderzoek, van goede kwaliteit zijn, 
niet geheel doorsnee maar een beetje van de gebaande paden af 
liggen en voorzien zijn van enige achtergrondinformatie. 

Verwerking uitkomst 
deelvragen 

 

10 De uitkomst van de deelvragen (en dus de uiteindelijke 
hoofdvraag) moet terug te horen zijn in het uiteindelijke product. 
De manier waaróp dit terug te horen is, moet zijn beschreven in 
het PWS. 

Presentatie van product 10 De manier waarop het PWS wordt gepresenteerd (live spelen, op 
CD, PowerPoint, iets anders…) moet aansluiten bij het gehele 
onderzoek. 

Kwaliteit audio product 10 Het uiteindelijke product moet muzikaal goed (ritmisch, 
melodisch, harmonisch) in elkaar zitten en met overtuiging 
worden uitgevoerd. Een partituur* moet in het PWS bijgevoegd 
worden. 

RANDVOORWAARDEN 

Instrumentarium en/of 
opnameapparatuur 

10 Het regelen van en juist gebruik maken van de benodigde 
apparatuur  + bemanning op verantwoorde wijze. 

TOTAAL 100  
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PWS Beoordelingsformulier NATUURKUNDE / SCHEIKUNDE 

 

Onderdeel Te 
behalen 
punten 

Toelichting 

PROCES (mei – december) 
  Onvoldoende 

(1-4) 
Voldoende  

(5-7) 
Goed  

(8) 
Zeer goed 

(9-10) 

Initiatief en 
verantwoordelijkheid 

10 Komt niet naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
niet. 

Komt weinig naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
matig. 

Neemt initiatief, 
betrekt begeleider 
bij proces, 
verwerkt 
commentaar. 

Volledige 
verantwoor-
delijkheid, 
begeleider hoeft 
bijna niet te sturen. 

Werkproces: 
samenwerken en 
logboek bijhouden 

10 Komt afspraken 
niet na, geen 
inzicht in 
proces dmv 
logboek 

Redelijke 
samenwerking. 
Logboek aanwezig, 
maar geeft weinig 
inzicht in 
taakverdeling. 

Goede 
samenwerking. 
Logboek is 
duidelijk. 

Uitgebreid 
beschrijvend 
logboek, goede 
samenwerking. 

OPZET (mei – september) 
Formuleren hoofd- en 
deelvragen 

5 Een hoofdvraag moet duidelijk, specifiek en onderzoekbaar zijn. 
Deelvragen moeten zo zijn opgezet, dat na beantwoording ervan de 
hoofdvraag beantwoord is. 

Formuleren aanpak 5 In een aanpak staat een taakverdeling, welke bronnen je gaat gebruiken en 
waar je deze bronnen gaat vinden 

VAKSPECIFIEKE INVULLING (september – december) 

 70 Praktisch gedeelte: 
a. Vaststellen waar en hoe het praktisch gedeelte van het onderzoek wordt 

uitgevoerd. Met daarbij de opmerking dat wij verwachten dat de VWO 
kandidaten hun onderzoek doen bij een HBO instituut of een universiteit 
en dat de HAVO kandidaten hun onderzoek doen bij een HBO instituut 
of zo mogelijk  bij een universiteit. 

b. De kandidaat moet, zeker als ze werken op een locatie buiten de school, 
foto’s van hun experimenten kunnen overleggen. 

c. De kandidaten moet tijdens hun experimenten bezocht kunnen worden 
door hun begeleider of diens vervanger. 

d. De kandidaten  houden een logboek bij. 
e. Er is regelmatig overleg met de kandidaten en hun begeleider over 

voortgang van het onderzoek/experiment. De kandidaten regelt dit zelf, 
van dit overleg wordt door begeleider aantekeningen bijgehouden. 

 

De beoordeling van het PWS wordt grotendeels gevormd door de kwaliteit 
van het verslag. Daarin worden de volgende items beoordeeld op een 
schaal van 1 tot 10: 
1. Eerste indruk verslag 
2. Hoofd- en deelvragen 
3. Inhoudsopgave 
4. Inleiding 
5. Taalgebruik (vakgebied) 
6. Uitvoering experimenten 
7. Verwerking/gebruik tabellen,grafieken,formules en significante cijfers 
8. Conclusie 
9. Logboek 
10. Bronnen 
11. Slotwoord 
12. Inzet 

TOTAAL 100  
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PWS Beoordelingsformulier NEDERLANDS 

 
 

Onderdeel Te 
behalen 
punten 

Toelichting 

PROCES (mei – december) 
  Onvoldoende  

(1) 
Voldoende  

(2-3) 
Goed  

(4) 
Zeer goed 

(5) 

Initiatief en 
verantwoordelijkheid 

5 Komt niet naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
niet. 

Komt weinig naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
matig. 

Neemt initiatief, 
betrekt begeleider 
bij proces, 
verwerkt 
commentaar. 

Volledige 
verantwoor-
delijkheid, 
begeleider hoeft 
bijna niet te sturen. 

Werkproces: 
samenwerken en 
logboek bijhouden 

5 Komt afspraken 
niet na, geen 
inzicht in 
proces dmv 
logboek 

Redelijke 
samenwerking. 
Logboek aanwezig, 
maar geeft weinig 
inzicht in 
taakverdeling. 

Goede 
samenwerking. 
Logboek is 
duidelijk. 

Uitgebreid 
beschrijvend 
logboek, goede 
samenwerking. 

OPZET (mei – september) 
Formuleren hoofd- en 
deelvragen 

5 Een hoofdvraag moet duidelijk, specifiek en onderzoekbaar zijn. 
Deelvragen moeten zo zijn opgezet, dat na beantwoording ervan de 
hoofdvraag beantwoord is. 

Formuleren aanpak 5 In een aanpak staat een taakverdeling, welke bronnen je gaat 
gebruiken en waar je deze bronnen gaat vinden 

VAKSPECIFIEKE INVULLING (september – december) 
 70 Het PWS moet in ruime mate voldoen aan de volgende criteria: 

 Consistentie en helderheid 
 Verzorging 
 Diepgang passend bij het niveau 
 Gebruikte bronnen 
 Controleerbaarheid inhoud 
 Originaliteit 
 Taalgebruik 

RANDVOORWAARDEN 

 10  titelpagina met daarop vermeld: de titel van het PWS, de namen 
van de schrijvers en van de begeleider, het vak en de 
inleverdatum. 

 duidelijk gestructureerde inhoudsopgave. 
 korte inleiding op het onderwerp, waarin de onderzoeksvraag en 

de deelvragen worden vermeld. 
 een heldere indeling in hoofdstukken en paragrafen, waarbij de 

titel steeds de essentie van het betreffende hoofdstuk of de 
betreffende paragraaf aangeeft. 

 een duidelijke conclusie, waarin de resultaten van het onderzoek 
bij elkaar staan. Een korte, kernachtige samenvatting. 

 bronnenlijst 
 Illustraties dienen te worden voorzien van onderschrift en 

bronvermelding. 
 

TOTAAL 100  
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PWS Beoordelingsformulier TEKENEN 

 
 

 
 

Onderdeel Te 
behalen 
punten 

Toelichting 

PROCES (mei – december) 
  Onvoldoende 

(1-4) 
Voldoende  

(5-7) 
Goed  

(8) 
Zeer goed 

(9-10) 

Initiatief en 
verantwoordelijkheid 

10 Komt niet naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
niet. 

Komt weinig naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar 
matig. 

Neemt initiatief, 
betrekt begeleider 
bij proces, 
verwerkt 
commentaar. 

Volledige 
verantwoor-
delijkheid, 
begeleider hoeft 
bijna niet te sturen. 

Werkproces: 
samenwerken en 
logboek bijhouden 

10 Komt afspraken 
niet na, geen 
inzicht in 
proces dmv 
logboek 

Redelijke 
samenwerking. 
Logboek aanwezig, 
maar geeft weinig 
inzicht in 
taakverdeling. 

Goede 
samenwerking. 
Logboek is 
duidelijk. 

Uitgebreid 
beschrijvend 
logboek, goede 
samenwerking. 

OPZET (mei – september) 
Formuleren hoofd- en 
deelvragen 

5 Een hoofdvraag moet duidelijk, specifiek en onderzoekbaar zijn. 
Deelvragen moeten zo zijn opgezet, dat na beantwoording ervan de 
hoofdvraag beantwoord is. 

Formuleren aanpak 5 In een aanpak staat een taakverdeling, welke bronnen je gaat 
gebruiken en waar je deze bronnen gaat vinden 

VAKSPECIFIEKE INVULLING (september – december) 
 
Praktisch werk 
 

30 
 

30 
 

 Proces: voldoende aantal schetsen, studies, experimenten, 
plaatmateriaal, e.d.   

 Eindwerkstuk(-ken)                            
   

 

Presentatie 

 
 
 

10  Presentatie     
 

TOTAAL 100  
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PWS Beoordelingsformulier WISKUNDE 

 

 

Onderdeel Te 
behalen 
punten 

Toelichting 

PROCES (mei – december) 
  Onvoldoende  

(1-4) 
Voldoende  

(5-7) 
Goed  

(8) 
Zeer goed 

(9-10) 

Initiatief en 
verantwoordelijkheid 

10 Komt niet naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar niet. 

Komt weinig naar 
begeleider toe, 
verwerkt 
commentaar matig. 

Neemt initiatief, 
betrekt begeleider 
bij proces, 
verwerkt 
commentaar. 

Volledige 
verantwoor-
delijkheid, 
begeleider hoeft 
bijna niet te 
sturen. 

Werkproces: 
samenwerken en 
logboek bijhouden 

10 Komt afspraken niet 
na, geen inzicht in 
proces dmv logboek 

Redelijke 
samenwerking. 
Logboek aanwezig, 
maar geeft weinig 
inzicht in 
taakverdeling. 

Goede 
samenwerking. 
Logboek is 
duidelijk. 

Uitgebreid 
beschrijvend 
logboek, goede 
samenwerking. 

OPZET (mei – september) 

Formuleren hoofd- 
en deelvragen 

5 Een hoofdvraag moet duidelijk, specifiek en onderzoekbaar zijn.  
Deelvragen moeten zo zijn opgezet, dat na beantwoording ervan de  
hoofdvraag beantwoord is. 

Formuleren aanpak 5 In een aanpak staat een taakverdeling, welke bronnen je gaat 
gebruiken en waar je deze bronnen gaat vinden 

VAKSPECIFIEKE INVULLING (september – december) 

 60 Beoordelingsaspect Max. te 
behalen 
punten 

Behaald  
aantal  
punten 

Opm. 

1. Algemeen 10   
- Opbouw/structuur 4   
- Vormgeving 4   
- Samenvatting/bronvermelding 2   

    

2. Onderwerp 20   
- Originaliteit 5   
- Theoretisch kader 10   
- Eigen onderzoek/inbreng 5   

    

3. Wiskunde 30   
- Niveau (moeilijkheidsgraad) 10   
- Juistheid 10   
- Volledigheid 10   

 

RANDVOORWAARDEN 
 10 Alle formules worden met de Word-formule-editor gemaakt.  

Dus niet int(e-x2,x,-oneindig,oneindig)=√pi, maar: 

 e-x
2

-¥

¥

ò dx= p  

TOTAAL 100  


