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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1  Wat is een profielwerkstuk? 

Gefeliciteerd! Je bent in je eindexamenjaar aangekomen. Dit jaar kenmerkt zich behalve door 
het eindexamen ook door het profielwerkstuk dat je gaat maken. Een profielwerkstuk kun je 
zien als een meesterproef, waarin je een onderwerp uit één of meerdere vakken verder gaat 

uitdiepen. Dit kan op verschillende manieren, zoals je nog zult zien. 
 

Het profielwerkstuk maak je met zijn tweeën. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken 
worden. Hiervoor heb je toestemming van je teamleider nodig.  
 

Het profielwerkstuk gaat over één of meerdere vakken die onderdeel uitmaken van je 
eindexamenvakken. Wel moet je onderwerp met tenminste één groot vak te maken hebben. 
Een groot vak heeft op de havo een omvang van minimaal 320 uur en op het vwo minimaal 440 

uur. Dat zijn dus alle profielvakken, keuzevakken en Nederlands en Engels. Voor je 
profielwerkstuk moet je 80 klokuren per leerling kunnen verantwoorden. Daarvoor houd je een 
logboek bij. 

 

1.2 De vorm 

Je denkt bij het maken van een profielwerkstuk waarschijnlijk aan onderzoek doen en het 

schrijven van een verslag. Dat is een veel gekozen manier om het profielwerkstuk te maken, maar 

dit hoeft niet het geval te zijn. Zolang je onderwerp te maken heeft met één of meerdere vakken 
en je een reflectieverslag maakt, waarin je een verantwoording geeft van de keuzes die je hebt 
gemaakt bij het maken van je profielwerkstuk, kan er veel. Zo kun je dus: 

- Een film maken 

- Een boek schrijven 

- Een preek houden 

- Een modeshow organiseren 

- Een kledinglijn ontwerpen 

- Een debat organiseren 

- Een gastles geven 

- Een maquette maken 

- Iets ontwerpen (apparaat/huis enz.) 

Als je een schriftelijk verslag maakt, werk je volgens de onderstaande regels: 
 

1. Je werkt volgens de methode van hoofd- en deelvragen en trekt een conclusie 
2. Je laat zien van welke bronnen je gebruik hebt gemaakt door middel van een 

notenapparaat en een literatuurlijst 
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1.3 Wat mag niet? 

Plagiaat. Het belangrijkste verbod met betrekking tot een profielwerkstuk (of welk werkstuk 

dan ook) is het plegen van plagiaat. Hiermee wordt bedoeld dat je niet het werk van een ander 

als je eigen werk mag presenteren. Als je dit wel doet, krijg je een 1 voor je profielwerkstuk. Je 

kunt dan niet meedoen aan het Centraal Eindexamen. Volgens de wet mag je namelijk niet 

lager dan (afgerond) een 4 halen voor een examenonderdeel. Je kunt dan niet meer slagen. 

Daarnaast wordt plagiaat gezien als fraude, waardoor je wordt uitgesloten van het examen. 

 
Verder mag je profielwerkstuk niet alleen maar praktisch zijn. Je moet altijd een 
reflectieverslag schrijven, waarin je uitlegt waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Dit 
verslag moet hbo- (havo) of universiteit (vwo)-waardig zijn. 
 
Ook mag je geen thema kiezen zoals je dit in een encyclopedie (bijvoorbeeld Wikipedia) 
tegenkomt. Want dan doe je namelijk geen onderzoek, je maakt slechts een samenvatting. Dit 
houdt dus in dat je geen onderzoek mag doen naar onderwerpen als ‘sociale media’ of ‘de 
Tweede Wereldoorlog’. Deze onderwerpen zijn te breed. Wel mag je een onderzoek doen naar 
een aspect van sociale media (bijvoorbeeld: hoe sociaal zijn sociale media?) of de Tweede 
Wereldoorlog (bijvoorbeeld: welke rol speelden vrouwen in het Nederlandse verzet?). Wat mag 
ik dan wel? Je mag een onderzoeksvraag opstellen! 
 
Nog iets wat niet mag: snel een enquête in elkaar draaien, die willekeurig laten invullen, 
lukraak wat conclusies trekken en dit vervolgens als je onderzoek presenteren. Een enquête kan 
zeker, maakt lees dan eerst 1.6 hieronder. 
 
Tenslotte mag je geen mening onderzoeken. Wie is de knapst vrouw? Wie is de beste leraar? 
Deze vragen leiden niet tot zinvol onderzoek. Je mag dus niet onderzoeken wat volgens de 
Nederlandse bevolking de beste schrijver is op dit moment of volgens Nederlanders de 
oplossing is voor het probleem van de bootvluchtelingen. (Je mag natuurlijk wel zelf een 
voorstel doen naar een oplossing voor het probleem van de bootvluchtelingen en dit 
onderzoeken.) 

1.4 Het profielwerkstuk en je diploma 

Je diploma bestaat uit twee onderdelen: 

a. Het diploma met daarop je personalia en je opleiding 
b. De cijferlijst 

Op je cijferlijst staat de titel van jouw profielwerkstuk, de beoordeling (een cijfer) en het vak 
waarop het profielwerkstuk betrekking heeft (zie 2.2). 
 
Het cijfer voor je profielwerkstuk maakt deel uit van het combinatiecijfers. Voor de havo en het 
vwo bestaat het combinatiecijfer uit: profielwerkstuk, ckv en maatschappijleer.  
 
Het combinatiecijfer doet volledig mee in de compensatie van de slaag/zakregeling. Dit houdt in 
dat je met het combinatiecijfer compensatiepunten kan behalen. Een 7 voor het 
combinatiecijfer betekent één compensatiepunt in. 
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1.5 Wanneer doe je wat? 

Het proces van het maken van een profielwerkstuk is te verdelen in drie fases: 
 
 
Voorbereidingsfase 
In de voorbereidingsfase kies je het vak en je begeleider, je medeauteur, je onderwerp. 
Daarnaast kies je de vorm waarin je je profielwerkstuk gaat gieten en ga je op zoek naar 
gegevens. Als je een schriftelijk verslag maakt, bepaal je hoofd- en deelvragen, hypothese en 
werkwijze. Het logboek en de opzet van het onderzoek/profielwerkstuk wordt door de 
begeleider goedgekeurd. (periode tot en met de activiteitenweek) 

Deadline 1: Uiterlijk vrijdag 27 september, 12.00 uur mail je je onderzoeks- of ontwerp opzet 
naar je begeleider. Uiterlijk vrijdag 4 oktober heb je al dan geen akkoord van je begeleider. 
Indien je geen akkoord krijgt, heb je tot vrijdag 11 oktober de tijd om tot een verbeterde opzet 
te komen. Indien je begeleider dan nog geen akkoord kan geven, gaat er een punt af van het 
eindcijfer. 

Uitvoeringsfase 
In de uitvoeringsfase werk je het onderwerp en eerste hoofdstuk(ken) uit. Of je werkt aan 
(een doorontwikkeling van) het ontwerp. Je bereidt in ieder geval een voorlopige versie van je 
eindverslag voor. 

Deadline 2: Uiterlijk maandag 28 oktober lever je het bijgewerkt logboek, eerste 

hoofdstuk/ontwerp en voorlopige bronnenlijst in. Deze mail je aan je begeleider. 

Deadline 3: Uiterlijk vrijdag 15 november lever je het bijgewerkt logboek, de hoofdstukken/ 
ontwerp en/of onderzoek met de voorlopige bronnenlijst in. In overleg mail of geef je op papier 
het pws-materiaal aan je begeleider. Daarnaast plaats je het materiaal in Apprentice. 
(plagiaatcontrole) 
 
In de week van maandag 18 november maak je een afspraak met je begeleider voor een 
voortgangsgesprek. Tijdens het voortgangsgesprek ontvang je de laatste feedback van de 
begeleider. De begeleider geeft aan of je door mag gaan naar de afsluitende fase.  
 
Op donderdag 21 november is het 7e en 8e lesuur lesvrij gehouden zodat er ruimte is om met je 
begeleider af te spreken. Je kunt ook op elk ander tijdstip afspreken, bijvoorbeeld dinsdag 19 
november, het 7e lesuur. 
 
Afsluitende fase 
In de afsluitende fase werk je aan de definitieve versie van je profielwerkstuk. Tijdens deze fase 
vul je ook je logboek en bronnenlijst weer in en bereid je de presentatie voor. 
 
Deadline 4: Uiterlijk voor de kerstvakantie mail of geef je op papier het de eind conceptversie 

van je profielwerkstuk of ontwerp én plaats je deze in Apprentice. Je begeleider geeft een 

eerste beoordeling door reflectie op de conceptversie (in de week van maandag 20 januari). 
 
Laatste deadline: Uiterlijk zondag 9 februari lever je het definitieve profielwerkstuk in bij je 
begeleider en mentor. 
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Presenteren profielwerkstuk 
Examenkandidaten Havo presenteren het profielwerkstuk op dinsdag 25 februari. 
Examenkandidaten Vwo presenteren het profielwerkstuk op woensdag 26 februari.  

Let op 
Het missen van een deadline betekent dat er puntenaftrek plaatsvindt op het onderdeel Proces. 
Dit onderdeel telt voor 15% mee. Dus dan gaat er al snel 1,5 punt van je cijfer af. Bovendien kan 
de teamleider je dan verplichten op school te werken tot het af is. 
 
 

1.6 Een enquête 

Het kan zijn dat je een enquête deel wilt laten uitmaken van je profielwerkstuk. Als je een 
enquête inzet als aanvullend onderzoek (een bijlage dus) is er veel mogelijk. Als een enquête 
een grote rol speelt in je hoofdvraag of in een deelvraag dan dien je eerst kennis te nemen van 
de methodiek van een enquête. 
 
Tijdens de activiteitenweek, de week van maandag 23 september, volg je diverse workshops. 
Het maken van een enquête is een van de workshops. Zo zijn er workshops over onderzoek 
doen en worden er voorbeelden gegeven van verschillende profielwerkstukken.  
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Hoofdstuk 2 Hoe kies ik een onderwerp? 

2.1 Hoe kies ik een onderwerp? 

Verschillende hogescholen en universiteiten bieden online hulp bij het maken van een 
profielwerkstuk. Voorbeelden hiervan zijn de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de 
Hogeschool van Rotterdam. Op de pagina steunpunt profielwerkstuk van de RuG staat over het 
kiezen van een goed onderwerp het volgende: 
 

Het klinkt heel logisch, maar wat je het beste kunt doen is allereerst bij jezelf te rade gaan. Wat 
vind je zelf echt interessant, wat houd je bezig? Je krijgt de kans om te schrijven over iets waar 
je echt interesse in hebt, maak daar ook gebruik van! 
 

Een handige manier om dit aan te pakken is ‘brainstormen’. De volgende vragen kunnen daarbij 
helpen. Schrijf de antwoorden op een kladblaadje zonder erover na te denken. 

- Wat zijn/is je hobby(‘s)? 
- Waar weet je helemaal niets vanaf, maar zou je wel iets over willen weten? 
- Wat is je favoriete schoolvak? 
- Welke berichten lees je als eerste in de krant? 
- Over welke onderwerpen praat je met je vrienden? 
- Wat wil je gaan studeren? 

Schakel je vrienden in! Wat vinden zij goed bij je passen? Wat houdt jou volgens hen bezig, en 
waar ben je volgens hen goed in? Dit kan verrassende maar vaak ook leuke onderwerp ideeën 
voor je profielwerkstuk opleveren. 
 
Denk breder dan alleen de onderwerpen die op school worden behandeld. Je hobby of 
vrijetijdsbesteding lijken misschien niets met school te maken te hebben, toch zijn ze vaak in te 
passen bij een vak. Als je bijvoorbeeld graag naar de bioscoop gaat, dan kun je voor Frans, Duits 
of Engels een film in die taal analyseren, of bij een boekverfilming een boek en een film 
vergelijken. 
 
Mocht je nadat je al deze stappen hebt gezet nog geen geschikt onderwerp hebben gevonden, 
google dan eens op ‘onderwerpen profielwerkstuk’ en bezoek vervolgens de sites van de 
universiteiten en hogescholen die je gevonden hebt. Op deze sites staan verschillende 
suggesties. 

Hogeschool Rotterdam 
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/ondersteuningsprogramma/profielwerkstuk/onderwerp-
kiezen/ 

Radboud Universiteit 
https://www.ru.nl/pucsociety/scholieren/profielwerkstuk/

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/ondersteuningsprogramma/profielwerkstuk/onderwerp-kiezen/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/ondersteuningsprogramma/profielwerkstuk/onderwerp-kiezen/
https://www.ru.nl/pucsociety/scholieren/profielwerkstuk/
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2.2 Mogelijkheden 
 

Je kunt een profielwerkstuk schrijven bij de volgende vakken: 
 

- Nederlands 
 
- Engels 
 
- Frans 
 
- Duits 
 
- Latijn (gymnasium) 
 
- Grieks (gymnasium) 
 
- Geschiedenis 
 
- Aardrijkskunde 
 
- Economie 
 
- M&O 

 
- Bedrijfseconomie 
 
- Wiskunde 
 
- Natuurkunde 
 
- Scheikunde 
 
- Biologie 
 
- Kunst 
 
- BSM 
 

 

Er is veel mogelijk. Wil je iets wat buiten en vak lijkt te vallen? Overleg met de coördinator 
profielwerkstukken of teamleider. 
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Hoofdstuk 3 Voorbereidingsfase 

3.1 Verschillende soorten onderzoek 

Het onderzoek dat hoort bij het profielwerkstuk kan verschillende vormen aannemen. De drie 

belangrijkste vormen worden hieronder besproken.1 

 Het Literatuur-/bronnenonderzoek 

Bij literatuur- of bronnenonderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om een 
antwoord op je hoofdvraag te vinden. Informatiebronnen zijn onder meer boeken en 
websites. Niet alle bronnen zijn echter even geschikt en betrouwbaar. Later in dit hoofdstuk 
wordt ingegaan op de vraag waar je bronnen kunt vinden die je helpen bij het 
beantwoorden van de hoofdvraag en die betrouwbaar zijn. Zie paragraaf 4.1 plus bijlage 
‘Onderzoek doen’. 

 Hypothesetoetsend onderzoek 

Bij een hypothesetoetsend onderzoek doe je een experiment om je onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Je doet dit experiment om te toetsen of de verwachting die je voorafgaand 

aan je onderzoek had klopt. Er zijn natuurwetenschappelijke (biologie, scheikunde en 
natuurkunde) en sociaalwetenschappelijke (economie, management & organisatie, 
aardrijkskunde en maatschappijwetenschappen) experimenten. Zie paragraaf 4.2 plus 
bijlage ‘Onderzoek doen’. 

 Ontwerpen 

Zoals de naam al zegt, is bij een ontwerponderzoek de bedoeling dat je zelf iets maakt. Dit 

kan van alles zijn. Zo kun je denken aan een kledinglijn of een auto op zonne-energie. Om 

een goed ontwerp te kunnen maken moet je een duidelijk omschreven en afgebakend doel 

hebben (wat wil je precies maken). Daarnaast moet je onderzoeken of datgene wat je wil 

maken al bestaat en waar je bij het maken van je product op moet letten. Zie paragraaf 4.3 

plus bijlage ‘Onderzoek doen’. 

3.2 Een goede onderzoeksvraag 

Onderzoek doe je altijd met een reden. Er is altijd iets dat je te weten wilt komen als je 
onderzoek doet. Datgene wat je te weten wilt komen noem je de onderzoeksdoelstelling. 
Hierin geef je aan wat je te weten wilt komen en waarom. 
 
Als je een doelstelling geformuleerd hebt die niet te ruim (vergelijken van het economisch 
beleid van alle Amerikaanse presidenten uit de geschiedenis), niet te smal (inzicht geven in het 
Facebook-gebruik van jongeren tussen de 12 en 18 in Twello) en helder geformuleerd is, kun je 
een onderzoeksvraag formuleren.  
 
 
 
1 Deze keuze is gebaseerd op de website ‘onderzoek in zes stappen’ van de Stichting Leerplan Ontwikkeling 
(SLO). Deze site is opgezet om leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs te helpen bij het doen van 
onderzoek: http://onderzoekinzesstappen.slo.nl/  

Er zijn echter ook andere indelingen mogelijk. Zo spreekt de Hogeschool Rotterdam op haar site over vijf 
verschillende soorten onderzoeksvormen, namelijk: bronnenonderzoek, experiment, enquête, interview en 
observatie. 
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/ondersteuningsprogramma/profielwerkstuk/onderzoeken/  

http://onderzoekinzesstappen.slo.nl/
http://onderzoekinzesstappen.slo.nl/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/ondersteuningsprogramma/profielwerkstuk/onderzoeken/
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Een goede onderzoeksvraag begint niet met een persoonsvorm, maar bijvoorbeeld met 
‘welke’, ‘in hoeverre’ of op ‘welke manier’ en is: 

- één vraag, niet twee of meer 
- niet met ja of nee te beantwoorden 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het nodig dat je deze verdeelt in een 
aantal deelvragen. Samen geven deze deelvragen antwoord op de hoofdvraag. 
 
Op de webpagina van het Udens College die aan het profielwerkstuk is gewijd, wordt 
onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten hoofd- en deelvragen. De volgende 
soorten worden genoemd: 
 

Beschrijvende vragen (beschrijven van een persoon, situatie of fenomeen): 
waar/wanneer/hoe/wat? 

Verklarende vragen: (zoeken naar een verklaring voor iets):  
waarom/wat zijn de oorzaken van/is er samenhang? 

Evaluerende vragen: (waarde van iets bepalen):  
wat is het belang van/wat is de betekenis/hoe wordt er gedacht over 

Vergelijkende vragen (vergelijken van twee of meerdere situaties / fenomenen / personen): wat 
is het verschil/wat is de overeenkomst? 

Voorspellende vragen (onderzoeken van iets in de toekomst):  
hoe ziet …. eruit over twintig jaar/wat zal het gevolg zijn van? 

Probleemoplossende vragen (proberen iets op te lossen):  
Wat is de beste oplossing voor/welke regels moet je invoeren zodat..? 

Kijk eens op: http://udenscollegepws.blogspot.com/  

3.3 Bronnen 

Wanneer je een (profiel)werkstuk schrijft, is het belangrijk dat de bronnen die je gebruikt 
‘betrouwbaar’ zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de informatie die in de bron staat ook echt 
klopt. Dit lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. Auteurs of politici kunnen er namelijk 
belang bij hebben om informatie naar hun hand te zetten en daarbij een loopje te nemen met 
de feiten. 
 
Om te achterhalen of een bron betrouwbaar is, is het van essentieel belang om te weten wie 
de auteur is. Een stuk van de site van het Rijksmuseum over Rembrandt van Rijn is immers een 
stuk betrouwbaarder dan een stuk over deze zelfde Rembrandt van scholieren.com. 
 
Als je een werkstuk gaat schrijven over een bepaald onderwerp, zul je het waarschijnlijk eerst 

gaan googelen. De kans is dan groot dat je bij een Wikipedia-pagina over dit onderwerp 

belandt. Omdat iedereen wat op Wikipedia kan zetten, is de informatie die op deze site staat 

niet altijd betrouwbaar. Gebruik Wikipedia dus niet als bron. Wat je wel kunt doen, is de 

bronnenlijst die onder aan een Wikipedia-pagina staat gebruiken. In deze bronnenlijst staan 

vaak boeken die veel worden gebruikt bij het onderzoek naar een bepaald onderwerp. Een 

ander interessant startpunt is de online versie van de beroemde 

Encyclopaedia Brittanica (www.brittanica.com). 
 

http://udenscollegepws.blogspot.com/
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Een andere methode die je kunt gebruiken om literatuur te zoeken is de zogenaamde 

sneeuwbalmethode. Hiermee wordt het volgende bedoeld. Stel je schrijft een profielwerkstuk 

over de invoering van het vrouwenkiesrecht in Nederland. Je kunt dan het beste beginnen met 

een boek over de geschiedenis van Nederland. In dit boek lees je vervolgens alleen het stukje 

over de invoering van het vrouwenkiesrecht. Daarna kijk je welke bronnen de schrijver heeft 

gebruikt voor dit stukje. Dit staat ofwel in de tekst of wel in een lijst met annotaties achter in 

het boek. Het is ook raadzaam om de literatuurlijst te raadplegen. Hier vind je vaak ook 

bronnen die je kunt gebruiken. 

 
Daarnaast kun je natuurlijk ook op internet gaan zoeken. Dit doe je door trefwoorden in te 

vullen in zoekmachines. Zorg ervoor dat de trefwoorden die je invult specifiek genoeg zijn. Als 

je een profielwerkstuk wil maken over het verschil in behandeling van een posttraumatische 

stresstoornis (PTSS) bij veteranen, soldaten die in een bepaalde oorlog hebben gevochten, in 

Nederland en de VS dan is het handig om niet alleen te zoeken op PTSS maar ook op de 

Engelse term van deze stoornis, namelijk post traumatic stress disorder (PTSD). Ook is het 

belangrijk om zo specifiek mogelijk te zijn. Zoek dus niet op PTSS of PTSD maar op ‘behandeling 

PTSS bij veteranen in Nederland’ en ‘veterans treatment of PTSD in the United States’. Bij veel 

zoekmachines kun je je zoektermen nog verder specificeren door op ‘uitgebreid’ of 

‘geavanceerd’ zoeken te drukken. 
 
Bovendien kun je gebruik maken van documentaires, interviews, (kranten)archieven en 
wetenschappelijke publicaties. Voor documentaires kun je kijken op www.npodoc.nl en voor 
oude kranten op www.delpher.nl. Wetenschappelijke publicaties kun je vinden via Google 
Scholar of via pubmed2. Je kunt ook lid worden van de universiteitsbibliotheek van de 
Universiteit van Amsterdam of de Vrije Universiteit. 
 
Zoek ook eens op ‘hogeschool profielwerkstuk’ of ‘universiteit profielwerkstuk’ en je zult zien 

dat bijna iedere hogere onderwijsinstelling in ons land ofwel hulp biedt bij het maken van een 

profielwerkstuk ofwel een lijst van mogelijke onderwerpen op de website heeft staan. Overleg 

tenslotte met je begeleider. Deze kan je niet alleen vertellen of de door jou gevonden bronnen 

betrouwbaar en waardevol zijn maar kan je vast ook wel een eind op weg helpen in je 

zoektocht naar betrouwbare en bruikbare bronnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Pubmed is een website met medische wetenschappelijke artikelen. Je kunt deze site vinden door te googelen op 
‘Pubmed’.  

http://www.npodoc.nl/
http://www.npodoc.nl/
http://www.delpher.nl/


 
 

Profielwerkstuk 2019-2020 

Hoofdstuk 4 Het maken van een profielwerkstuk 

4.1 Literatuur- of bronnenonderzoek 

Als je een literatuur- of bronnenonderzoek doet, bestaat je profielwerkstuk uit de volgende 
onderdelen. In een bijlage wordt dieper ingegaan op de onderdelen inleiding, middenstuk en 
conclusie! 
 

Titelblad: Hierop staat de titel van het profielwerkstuk, je naam, klas, profiel, begeleider en 
inleverdatum 

Inhoudsopgave: In een inhoudsopgave staan de hoofdstuktitels en de bladzijden waarop 
een nieuw hoofdstuk begint. Eventueel kun je ook vermelden uit welke paragrafen de 
verschillende hoofdstukken bestaan. Daarnaast laat je zien op welke bladzijden het 
voorwoord, de inleiding, de conclusie, de literatuurlijst en het logboek beginnen. 

Voorwoord: Dit hoef je niet op te nemen in je profielwerkstuk. Mocht je dat wel doen dan 
kun je het voorwoord gebruiken om te vertellen waarom jij voor dit onderwerp hebt 
gekozen, hoe het onderzoek is verlopen en om mensen die je geholpen hebben te 
bedanken. Het voor- en nawoord is een persoonlijk stuk tekst. Dit mag je dus geschreven in 
de ik- of wij-vorm. De overige hoofdstukken van je pws mogen dat niet.  

Inleiding: In de inleiding licht je je onderwerp toe en geef je aan wat je hoofd- en deelvragen 
zijn.  

Middenstuk: Het middenstuk bestaat uit verschillende hoofdstukken waarin je je deelvragen 
beantwoordt. 

Conclusie: In de conclusie geef je antwoord op je hoofd- en deelvragen.  

Nawoord: Ook een nawoord hoeft niet per se in het profielwerkstuk te worden opgenomen. 

Doe je dit toch, dan kun je het nawoord gebruiken om mensen te bedanken en te vertellen 

wat je van het maken van een profielwerkstuk hebt geleerd. 

Literatuurlijst: In de literatuurlijst geef je aan welke boeken, artikelen en websites je hebt 
gebruikt bij het maken van je profielwerkstuk. In een bijlage lees je alles over het opstellen 
van een literatuurlijst.  

Eventuele bijlagen: De bijlagen bevatten zaken (vragenlijst, grafieken, illustraties, 
krantenartikelen etc.) die de tekst van je profielwerkstuk onleesbaar zouden maken als ze in 
de hoofdstukken zouden worden opgenomen. De bijlagen moeten voorzien worden van een 
bronvermelding.  

Logboek: In het logboek, waarvan een voorbeeld aan dit boekje is toegevoegd, neem je op 
wat je hebt gedaan, wanneer je het hebt gedaan, hoe lang je er over gedaan hebt en hoe 
het gegaan is. 
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4.2 Hypothese toetsend onderzoek 

Als je een hypothese toetsend onderzoek doet, ligt de nadruk op het onderzoek en het 
ontwerpen van het onderzoek. Het kan dus best zijn dat je profielwerkstuk maar uit 12 kantjes 
bestaat. Het verslag moet er als volgt uitzien (in een bijlage wordt dieper ingegaan op de 
onderdelen inleiding, methode/eisen en discussie!): 
 
 

Titelblad: Hierop staat de titel van het profielwerkstuk, je naam, klas, profiel, begeleider en 
inleverdatum 

Inhoudsopgave: In een inhoudsopgave staan de hoofdstuktitels en de bladzijden waarop 
een nieuw hoofdstuk begint. Eventueel kun je ook vermelden uit welke paragrafen de 

verschillende hoofdstukken bestaan. Daarnaast laat je zien op welke bladzijden het 

voorwoord, de inleiding, de conclusie, de literatuurlijst en het logboek beginnen. 

Voorwoord: Dit hoef je niet op te nemen in je profielwerkstuk. Mocht je dat wel doen dan 
kun je het voorwoord gebruiken om te vertellen waarom jij voor dit onderwerp hebt 
gekozen, hoe het onderzoek is verlopen en om mensen die je geholpen hebben te 
bedanken. 

Inleiding: Hierin beschrijf je de achtergrondinformatie die je nodig hebt om je onderzoek te 
kunnen doen. Dit kunnen eerdere onderzoeksresultaten zijn, maar ook uitleg van 
begrippen. Meestal is het een combinatie hiervan. Ook beschrijf je hier de onderzoeksvraag 
en hypothese: je geeft aan wat je denkt dat het antwoord op je onderzoeksvraag gaat 
worden. Dit is gekoppeld aan de literatuur die je hebt gebruikt in je inleiding. Je verwijst ook 
al in je inleiding naar deze literatuur.  

Methode: Dit deel bestaat uit je werkplan. Hierin leg je uit hoe je je experiment uitvoert.  

Resultaten: Dit zijn je waarnemingen. Deze geef je vaak weer in tabellen en grafieken. 

Conclusie: Hierin geef je antwoord op de hoofdvraag en vergelijk je je antwoord met je 
hypothese. Verklaar het eventuele verschil. 

Discussie: Je beschrijft hoe betrouwbaar je resultaten zijn. Klopt je conclusie met je 
literatuuronderzoek? Welk vervolgonderzoek zou je eventueel kunnen doen?  

Literatuurlijst: In de literatuurlijst geef je aan welke boeken, artikelen en websites je hebt 
gebruikt bij het maken van je profielwerkstuk. In een bijlage lees je alles over het opstellen 
van een literatuurlijst.  

Logboek: In het logboek, waarvan een voorbeeld aan dit boekje is toegevoegd, neem je op 
wat je hebt gedaan, wanneer je het hebt gedaan, hoe lang je er over gedaan hebt en hoe het 
gegaan is. 
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4.3 Ontwerp (je gaat je eigen weg) 

We zien graag dat je bij je profielwerkstuk een eigen weg gaat. Hierboven heb je kennis gemaakt 
met het schriftelijke onderzoek (Literatuur- of bronnenonderzoek) en met het 
Hypothesetoetsend onderzoek. 

Het is ook goed mogelijk om je creativiteit in te zetten en je eigen weg te gaan. Dan ontwerp je 
iets. Hier is erg veel mogelijk. 

- Een film maken 

- Een (gastles) geven 

- Een boek schrijven 

- Een preek houden 

- Een technisch ontwerp 

- Een muziek- of dansstuk componeren 

- Een modeshow organiseren 

- Een kledinglijn ontwerpen 

- Een debat organiseren 

- Een gastles geven 

- Een spel 

- Een maquette maken 

- Iets ontwerpen (apparaat/huis enz.) 

Indien je voor deze invalshoek kiest dan: 
1. Doe je zelf een voorstel voor de opzet van je onderzoek waarbij je aangeeft op welke deadline 

je wat (aantoonbaar) afhebt. 

2. Bespreek je met je begeleider hoe de presentatie plaatsvindt. 

3. Sluit je je werkstuk af met een verantwoording van ongeveer 1 tot 2 A4 waarin je een 
verantwoording geeft voor de keuzes die je in je onderzoek hebt gemaakt. 

4. Voor de gehele onderzoeksopzet vraag je met je begeleider toestemming aan de teamleider, 
die er dus wel moet zijn. 

Naast kwaliteit wordt bij “Het ontwerp” ook originaliteit en zelfstandigheid beloond. 
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4.4 Bronnenlijst 

Bij het schrijven van een profielwerkstuk maak je gebruik van bronnen. Er zijn verschillende 

soorten bronnen. Voorbeelden zijn: boeken, krantenartikelen, tijdschriftartikelen, een 
elektronische publicatie en een webpagina. Het is niet toegestaan om de ideeën van een ander 

over te nemen en dit vervolgens als je eigen werk te presenteren. Dit noem je plagiaat en 

daarvoor krijg je een 1. 

In plaats daarvan moet je nauwkeurig aangeven waar je je informatie vandaan hebt. Dit zorgt er 

namelijk voor dat de lezer kan controleren of de informatie die jij in je profielwerkstuk 

presenteert daadwerkelijk klopt. In je profielwerkstuk verwijs je op twee momenten naar de 
bronnen die je gebruikt hebt. De eerste keer is in de tekst en de tweede keer in de 

literatuurlijst. In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe je in de tekst naar je bronnen verwijst. De 

volgende paragraaf is gewijd aan het maken van een goede literatuurlijst. 

Er zijn twee manieren om aan te geven dat je woorden van een ander afkomstig zijn. De eerste 

manier is citeren en de tweede manier is parafraseren. Met citeren wordt het letterlijk 

weergeven van andermans woorden bedoeld. Dit kan op verschillende manieren. 

Kort citaat: 
De woorden die je citeert zet je tussen aanhalingstekens. Dit kunnen zowel enkele als dubbele 
aanhalingstekens zijn, als je maar elke keer voor dezelfde soort aanhalingstekens kiest. 
Daarachter zet je tussen haakjes een nummer (¹). Onderaan de bladzijde verwijs je naar de 
auteur en het jaar van uitgave van de bron die je hebt geciteerd. 

Bijvoorbeeld: ¹  Gaarder, 1994, p. 63 

Je kunt ook in de lopende tekst naar de auteur verwijzen. Dit doe je dan als volgt: Gaarder 
(1994) zegt: ‘Vanaf 450 voor Christus werd Athene het culturele centrum van de Griekse 
wereld. En daarmee sloeg de filosofie een nieuwe richting in.’ 

Lang citaat: 
Als je een stukje van meer dan 40 woorden citeert, moet je inspringen. Je hoeft dan geen 
aanhalingstekens te gebruiken. 
 

‘De mens is de maat van alle dingen’, zei de sofist Protagoras (ca. 487-420 voor 
Christus). Daarmee bedoelde hij wat juist en verkeerd is, goed en slecht, altijd naar de 

menselijke behoefte beoordeeld moet worden. Toen hem gevraagd werd of hij in de Griekse 

goden geloofde, antwoordde hij dat dat een moeilijk onderwerp was en het menselijk leven 

kort. Iemand die op die manier niet met zekerheid kan zeggen of er een god bestaat of niet, 

noemen we een agnost’ (Gaarder, 1994, p.74) 

Citeren van een internetbron: 
Als je een webpagina citeert, noem je in de tekst alleen de auteur en het jaartal. De url noem je 

alleen in de literatuurlijst. Als de auteur onbekend is, noem je de naam van de organisatie. Als 

je deze ook niet kunt achterhalen, geef je de titel van de webpagina. Als je niet weet op welke 
datum een stuk gepubliceerd is, gebruik je de afkorting z.d. (zonder datum). 

‘We willen dat iedereen met plezier naar school gaat, leerlingen én medewerkers en werken 

daarom dagelijks met elkaar aan een warm en veilig leerklimaat.’ (Kottenpark, z.d.) 
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Parafraseren 
Met parafraseren wordt het weergeven van andermans werk in je eigen woorden bedoeld. Een 
parafrase wordt gevolgd door het tussen haakjes weergeven van de naam van de auteur(s), het 
jaartal en de bijbehorende bladzijde(s).  

Je hebt een mystieke ervaring wanneer je je één geheel voelt met één of andere god of met de 
wereld als geheel (Gaarder, 1994, p. 151) 

Soms is een bron door meerdere auteurs geschreven. De regels voor het verwijzen naar een 
dergelijke bron zijn in een aparte bijlage, die afkomstig is van de Universiteit Twente (2014), in 
een bijlage opgenomen. 

4.5 Literatuurlijst 
Aan het einde van je profielwerkstuk staat de literatuurlijst. In deze lijst neem je in alfabetische 

volgorde de bronnen op die je gebruikt hebt bij het schrijven van je profielwerkstuk. De 

volgende bronnen worden onderscheiden:  

Internetbronnen 
Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiejaar of update). Titel van het document of de 
website. Geraadpleegd op dag maand jaar, adres website.  

Voorbeelden:  
- Meijden, B. van der (1998). Schiphol als thema voor een geschiedenis-, internet- en/of 

profielwerkstuk. Geraadpleegd op 7 juli 2005, http://www.histopia.nl/schiphol.htm  

- Cuppen, A., Loon, J. van, & Rijenga, M. (2006) Richtlijnen bronvermelding: Hoe verwijs je 
naar verschillende soorten informatiebronnen in een bronnenlijst?  Geraadpleegd op 7 
april 2008, http://www.nvbonline.nl/1791/Richtlijnen_bronvermelding.html  

- De geschiedenis van het internet. (z.d.). Geraadpleegd op 7 juli 2005, http://www.be-
wired.nl/info/geschiedenis.htm  

Boeken 
Achternaam auteur, voorletter(s) (Jaar van uitgave). Titel: Eventuele subtitel. Plaats uitgever: 
uitgever.  

Voorbeeld:  
- Dijk, P. van, & Jansen, F. (2003). Wereldgids: Reisgids door de literatuur. Amsterdam: 

Promotheus.  

Hoofdstuk in een boek door verschillende auteurs en met redacteuren: 
- Vlieger, T.A. de (1978). Het centrale zenuwstelsel. In: Dijkgraaf, S. en Zandee D.I. (red.): 

Vergelijkende dierfysiologie (2e druk). Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, p. 444-450.  

Kranten – en tijdschriftartikelen  
Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiedatum). Titel artikel: Eventuele subtitel. Naam van 
tijdschrift of krant, evt. nummer, paginanummer(s).  

Voorbeeld:  
- Ouwerkerk, D. van, & Grinten, J. van der (2004). De kracht van zacht: Wat mannen over 

vrouwelijke vergaderstijlen kunnen leren. Interne Communicatie, 4, p. 11-13.  
- Dongen, M. van (7 juli 2005). Bestuur hoofdstad is niet effectief. Volkskrant, p. 12.  
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Interview of telefoongesprek 
- Zonnebloem, prof T. (29 februari 2005). Persoonlijke mededeling. 

Televisie – of radiouitzending 
Achternaam regisseur, voorletter(s) (Uitzenddatum). Titel. (serie). Omroep. Duur. 

Voorbeeld: 
- Hattum, R. van (10 november 1996). Het beeld van de dolfijn. (Noorderlicht-TV). VPRO. 25 

minuten. 

Opmerking  
- Staat er bij een bron geen publicatiedatum vermeld? Noteer dan z.d. (zonder datum, zie 

internetbronnen voorbeeld 3).  

- Is de auteur van een bron niet bekend? Vermeld dan de verantwoordelijke organisatie, zie 
internetbronnen voorbeeld 2. Is die ook niet bekend? Zet dan de titel vooraan en het 
publicatiejaar erachter, gevolgd door de rest van de bronvermelding (zie internetbronnen 
voorbeeld 3). In de bronnenlijst vermeld je deze bron dan bij de eerste letter van de titel.  

- Het adres van een website begint met http:// en is geheel onderstreept.  

- Soms is een publicatie geschreven door meerdere auteurs. Vermeld er hooguit drie. Zijn 
het er meer, dan vermeld je alleen de eerste drie, met de toevoeging et al of e.a. (= en 
anderen).  

 
Tip 
Zie ook de APA-verwijswijzer van Hogeschool Rotterdam. Een handige site om je literatuurlijst 
samen te stellen is de APA-generator van scribbr. Zie hiervoor: 
https://www.scribbr.nl/plagiaat-checker/apa-generator/#/ 
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