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Inleiding 
 
Een profielwerkstuk (pws) wordt wel het meesterstuk van een leerling genoemd. Het is 
een verplicht onderdeel van het schoolexamen. In dit werkstuk komen kennis, inzicht en 
vaardigheden aan de orde die van belang zijn voor het desbetreffende profiel. 
Dit boekje stelt je in staat om verantwoord een onderwerp voor het profielwerkstuk te 
selecteren. Het geeft een overzicht van de afspraken die landelijk en op het VeenLanden 
College gelden, en het bevat een lijst van voorbeeldonderwerpen waaruit je kunt kiezen. 
 
In de bijlagen vind je de verschillende formulieren die je moet overleggen aan je docent. 
Deze formulieren kun je ook op internet vinden (www.veenlandencollege.nl). 
 
Het VeenLanden College reikt elk jaar een prijs uit voor het beste profielwerkstuk. De 
begeleidende docent kan een leerling voor deze prijs nomineren. Een jury beoordeelt de 
genomineerde werkstukken. De HAVO- en VWO-afdeling hebben een eigen  
(geld-)prijs. De winnaars kunnen uit alle profielen afkomstig zijn. 
 
Veel succes met het schrijven van je profielwerkstuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijdrecht, juni 2020 
 
Dhr. A.P.M. van den Berg 
Teamleider havo a.i. 
Teamleider atheneum 
 
Dhr. W. Janssen 
Coördinator PWS 

http://www.veenlandencollege.nl/
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Hoofdstuk 1 – Algemene informatie 
 

 1.1 Individueel of samenwerken? 
 
De keuze om het profielwerkstuk individueel of in samenwerking met medeleerlingen te 
maken is in principe vrij. Er wordt wel geadviseerd om zoveel mogelijk in tweetallen te 
werken: 

• Met de profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) en Economie en Maatschappij 
(E&M) kan het profielwerkstuk individueel geschreven worden. Samenwerking 
behoort zeker ook tot de mogelijkheden. 

• Voor de profielen Natuur en Gezondheid (N&G) en Natuur en Techniek (N&T) geldt 
dat een profielwerkstuk meestal een samenwerkingsverband is en er praktisch 
onderzoek verricht dient te worden als het accent bij een van de bètavakken ligt. 

 

 1.2 Welke vakken mag ik kiezen? 
 
De leerling is in de nieuwe tweede fase niet meer verplicht om het profielwerkstuk te 
schrijven bij een vak uit het profieldeel. Wel moet er altijd ten minste één groot vak 
betrokken zijn. Een groot vak omvat op de Havo-afdeling minimaal 320 uur en op het 
Atheneum minimaal 400 uur. Leerlingen die binnen de profielvakken hun werkstuk 
schrijven, krijgen voorrang bij inschrijving.  
 
In de vernieuwde Tweede Fase wordt het profielwerkstuk becijferd. Daardoor moet het 
profielwerkstuk voor het eerste tijdvak van het centraal examen zijn afgerond.  
Het cijfer dat voor het profielwerkstuk wordt behaald, wordt gecombineerd met het 
eindcijfer voor het vak maatschappijleer en CKV. 
 
 

1.3 Onregelmatigheden 

 
Eindexamenleerlingen ontvangen dit profielwerkstukboekje in de laatste periode van het 
voorexamenjaar. Indien zich onregelmatigheden voordoen (voortgang ontbreekt, 
inleverdata worden overschreden, fraude, etc.), dan worden de ouders / verzorgers door 
de verantwoordelijke teamleider schriftelijk op de hoogte gesteld. 
Indien nodig volgt een gesprek met de desbetreffende leerling, diens ouders / verzorgers 
en de teamleider. Bij tekstfraude wordt de frauderegeling toegepast zoals die vermeld 
staat in de PTA-boekjes. 
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 1.4 Opstart proces 
 
Reeds voor de zomervakantie worden de leerlingen in het voorexamenjaar gevraagd een 
onderwerp, passend schoolvak, en een voorlopige onderzoeksvraag in te dienen middels 
invullen van het digitale formulier. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g5Qh6HoNqE-
tAw1YdWLlhq4UOMoHPzlKqeNgiHjHurJUOVVOR0RWN0xCR1FCUjBRN1lRUjY4TVE1WS4
u 
Deadline voor inlevering was op woensdag 1 juli 2020. Je levert dit formulier in op de 
kamer van je teamleider. 
 
In het formulier vermeld je de volgende zaken: 

1. naam en huidige klas (in het voorexamenjaar) 
2. onderwerp en motivatie (beschreven in maximaal 200 woorden) 

 

1.5 Begeleiding 

 
Een docent begeleidt een maximaal aantal profielwerkstukken. Alleen docenten uit de 
tweede fase kunnen als begeleider optreden.  
Aangeven van voorkeur van begeleider geschiedt via het aanmeldingsformulier, achterin 
dit boekje (uiterlijk 4 september 2020). Je levert het aanmeldingsformulier in op de 
kamer van je teamleider. 
 
In deze aanmelding vermeld je de volgende zaken: 
 

1. naam en klas (in het examenjaar) 
2. definitieve onderwerp en bijbehorend profielvak 
3. goedkeuring begeleidende docent (paraaf) 

 
Bespreek vooraf jouw onderwerpen met je mogelijke begeleider(s), zodat hij/zij op de 
hoogte is en je definitieve keuze kan worden gemaakt. 
Donderdag 10 september 2020 wordt de definitieve indeling gepubliceerd. Aanmelding op 
zich is geen garantie voor begeleiding door de door jou gewenste docent. Afwijzing 
behoort tot de mogelijkheden. Als het maximumaantal leerlingen bijvoorbeeld 
overschreden is, zal een leerling een andere docent toegewezen krijgen. 
Als een leerling zich niet aanmeldt, dan kan de teamleider een onderwerp en docent 
toewijzen. 
 

 1.6 Veranderen van onderwerp en docent 
 
Een enkele leerling ontdekt al snel dat het gekozen onderwerp niet geschikt is of dat er 
bijvoorbeeld onvoldoende informatie beschikbaar is. Verandering van onderwerp is alleen 
mogelijk met toestemming van de teamleider en de begeleidend docent in een vroeg 
stadium. 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g5Qh6HoNqE-tAw1YdWLlhq4UOMoHPzlKqeNgiHjHurJUOVVOR0RWN0xCR1FCUjBRN1lRUjY4TVE1WS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g5Qh6HoNqE-tAw1YdWLlhq4UOMoHPzlKqeNgiHjHurJUOVVOR0RWN0xCR1FCUjBRN1lRUjY4TVE1WS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g5Qh6HoNqE-tAw1YdWLlhq4UOMoHPzlKqeNgiHjHurJUOVVOR0RWN0xCR1FCUjBRN1lRUjY4TVE1WS4u
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Hoofdstuk 2 – Eisen 
 

2.1 Lay-out en omvang 
 
Het werkstuk dient als volgt te worden aangeleverd: 

- geprint op A4-formaat; 
- enkelzijdig; 
- 12-punts lettertype Arial 
- regelafstand 1.0; 

Het werkstuk wordt ook via Magister verzonden & naar de begeleider.  
 
Het definitieve eindproduct, waaraan altijd een schriftelijk verslag ten grondslag ligt, mag 
ook op een andere manier gepresenteerd worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 
één van de volgende mogelijkheden: 

- een mondelinge presentatie met gebruik van media; 
- posterpresentatie; 
- powerpoint-presentatie; 
- het product van een ontwerpopdracht (maquette, audio -, video - of multimediale 

computerpresentatie). 
 
Een schriftelijk verslag omvat altijd de volgende onderdelen: 

1. titelpagina: 
 titel 
 volledige naam 
 klas 
 inleverdatum 
 titel en naam begeleidende docent 

2. paginanummering 
3. inhoudsopgave 
4. inleiding: 

 algemene introductie van het profielwerkstuk 
 verantwoording van het gekozen onderwerp en de daarbij relevante 

onderzoeksvariabelen. 
 formulering  en toelichting van de hoofd - en deelvragen 

5. hoofdtekst: 
 hoofdstukken en subhoofdstukken zijn logisch genummerd en hebben een 

eigen kop 
6. samenvatting: 

 de hoofd - en deelvragen zijn op duidelijke wijze beantwoord 
 argumentatie voor deze mening 
 mogelijke aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

7. Reflectie/discussie, hierbij maak je een sterkte-zwakteanalyse van het onderzoek of 
vergelijk je jouw resultaten met de literatuur. 

8. literatuurlijst 
9. bijlagen: 

 door de begeleider ondertekende formulieren van de 3 gevoerde 
gesprekken en het evaluatieformulier (formulier 4) 

 
Een profielwerkstuk dient minimaal 12 pagina’s tekst te omvatten. Dit zijn feitelijk de 
punten 4 t/m 6 uit deze paragraaf (2.1). 
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2.2 Bronvermelding en literatuurlijst 
 
De tekst die jij schrijft moet worden verantwoord. Je zult nooit jouw hele tekst zelf 
hebben bedacht. Je zult je ongetwijfeld baseren op de ideeën, gedachten, teksten van 
anderen. Dit is logisch, want waarom anderen die al eerder doorwrocht over jouw 
onderwerp hebben geschreven, negeren. Door het gebruik van andere bronnen laat je 
ook zien dat jij het 'werkveld' hebt onderzocht en enigszins weet wat er speelt. Zo, en 
dat is het belangrijkste, draag jij bij aan kennisaccumulatie! Degene die jouw werkstuk 
leest en onder de indruk is, zal jouw opzet/ideeën/onderzoek willen gebruiken voor een 
verdere ontwikkeling/opbouw van het onderzoeksveld. Daarbij word jij weer als bron in 
diens geschrift gebruikt. En zo komt de wetenschap verder, ook met jouw hulp. 
 
Wat betekent dit verantwoorden? Voor de lezer moet duidelijk zijn welk gedeelte 
door jou zelf is geschreven (en in die zin ook 'bedacht'). Alle gedeelten (tekst) die jij uit 
een andere bron dan jijzelf haalt/hebt gehaald, daarbij laat je zien wat de oorspronkelijke 
bron is. De bron noteer je direct in de tekst, meteen achter het gebruikte 
'citaat/opmerking'. In jouw uiteindelijke lijst van bronnen (achteraan jouw werkstuk), 
maak je een alfabetische (en uitgebreide) opsomming van de gebruikte bronnen. 
 
Waarom deze vorm? Zoals hierboven reeds beschreven, is dit 
(verantwoorden/bronvermelden) vooral bedoeld om de kennisopbouw(accumulatie) een 
duw te geven (zo profiteert ook de maatschappij van jouw inspanningen). Daarnaast laat 
je daarmee ook zien dat jij niet 'gejat' hebt, geen plagiaat hebt gepleegd. Om die 
verdenking van plagiaat te voorkomen, kun je heel simpel alle tekst die niet door jou zelf 
is gefabriceerd, vermelden met bron. Zo maak je jouw werkstuk inhoudelijk ook nog een 
stuk sterker. Zorg dat als je iets (interessants) vindt en dit noteert (kopieert- 
copy/paste), dat je meteen de bron erbij vermeldt (bijvoorbeeld in de vorm van de 
url). Hieronder ga je voorbeelden zien van brongebruik en bijbehorende bronvermelding. 
 
Kortom: indien wordt geciteerd uit een naslagwerk of van internet, dan dient dit op 
correcte wijze te geschieden (in veruit de meeste gevallen volgens de APA-regels). 
Hetzelfde geldt voor het opstellen van een literatuurlijst. 
 

Voorbeelden bronvermelding 
 
Citeren 
Citaten plaats je altijd tussen aanhalingstekens. Bij werkstukken en 
documentatiemappen moet je volledige citaten geven. De bron moet bij een citaat 
vermeld worden. Je zet dan het citaat tussen “” en vermeldt er tussen () bij uit welke 
bron het citaat komt. 
 
Boek 
 Naam en voorletters van (alle) auteurs 
 Jaar van publicatie (tussen haakjes) 
 Titel van het boek (cursief) 
 Plaats van uitgifte 
 Naam van de uitgever 
 
Voorbeeld 
Japin, A. (2006) De grote Wereld, Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij de Arbeiderspers 
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Tijdschrift 
 Naam en voorletters van (alle) auteurs 
 Jaar van publicatie (tussen haakjes) 
 Titel van het artikel 
 Naam van het tijdschrift (cursief) 
 Jaargang (cursief) 
 Paginanummers 
 
Voorbeeld 
Janssen, T. & Braaksma, M. (2007), Literatuur lezen door vragen stellen; effect op 
verhaalwaardering, Levende Talen Tijdschrift, 8 (3), p. 11-18 
 
Krantenartikel 
 Naam van de auteur 
 Titel van het artikel (cursief) 
 ‘In’ naam krant (onderstreept) 
 Datum 
 
Voorbeeld 
Aken, J. van der, De dichter was de nieuwe nar, In: NRC, 5 oktober 2007  
 
Boekhoofdstuk 
 Naam en voorletters van (alle) auteurs 
 Jaar van publicatie (tussen haakjes) 
 Titel van hoofdstuk 
 ‘In’ + voorletters en namen van alle redacteuren 
 Titel van het boek (cursief) 
 Plaats van uitgifte 
 Naam van de uitgeverij 
 
Voorbeeld 
Baard, M., Elst, D. van der & Leijenhorst, M. van (2006), Borderline, In: Ongewild lastig 
in de puberteit en de adolescentie. Baard, M, Elst, D. van der & Leijenhorst, M. van, 
Meppel, Uitgeverij Pica. 
 
Website 
 Naam en voorletters van (alle) auteurs 
 Jaar van publicatie (tussen haakjes) 
 Titel van het artikel (cursief) 
 Opgevraagd op (datum) 
 Website 
 
Voorbeeld 
Hogenhout-Mulder, M., (2007), Cursus Middelnederlands, opgevraagd op 6 oktober 2007, 
DBNL, http:// www.dbnl.org/tekst/hoge008curs01_01 
 
Interview 
 Naam interviewers 
 Naam geïnterviewde + functie 
 Plaats en datum interview 
 
  

http://www.dbnl.org/tekst/hoge008curs01_01
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Tv-programma 
 Zendgemachtigde 
 Naam programma 
 Eventueel naam programmamakers 
 Datum en tijdstip van uitzending 
 
Voorbeeld 
NPS/VARA, Nova, 6 oktober 2007  
 
Tot slot 
 Je literatuurlijst staat op alfabetische volgorde 
 Alfabetiseer op achternaam van de eerste auteur 
 Boeken onder redactie geschreven staan op naam van de redacteur 
 Schrijf de titels van boeken en tijdschriften volledig uit 
 Is de schrijver onbekend, noteer dan ‘anoniem’ i.p.v. een naam en zet deze bron 

onder de A van anoniem in een literatuurlijst 
 
Voorbeeld van alle genoemde bronnen in een correcte literatuurlijst (alfabetisch) 
 
Aken, J. van der, De dichter was de nieuwe nar, In: NRC, 5 oktober 2007  
 
Baard, M., Elst, D. van der & Leijenhorst, M. van (2006), Borderline, In: Ongewild lastig 
in de puberteit en de adolescentie. Baard, M, Elst, D. van der & Leijenhorst, M. van, 
Meppel, Uitgeverij Pica 
 
Hogenhout-Mulder, M., (2007), Cursus Middelnederlands, opgevraagd op 6 oktober 2007, 
DBNL, http:// www.dbnl.org/tekst/hoge008curs01_01 
 
Janssen, T. & Braaksma, M. (2007), Literatuur lezen door vragen stellen; effect op 
verhaalwaardering, Levende Talen Tijdschrift, 8 (3), p. 11-18 
 
Japin, A. (2006) De grote Wereld, Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij de Arbeiderspers 
 
 
 
 
 
  
  

http://www.dbnl.org/tekst/hoge008curs01_01
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Hoofdstuk  3 - Planning 
 
 
8 juni 2020:  

- Verstrekken digitale versie profielwerkstukboekje.  
 

1 juli 2020: 
- Leerlingen leveren al een voorlopig onderwerp met een voorlopige 

onderzoeksvraag in (uiterlijk 1 juli 2020 m.b.v. onderstaande link). 
- https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g5Qh6HoNqE-

tAw1YdWLlhq4UOMoHPzlKqeNgiHjHurJUOVVOR0RWN0xCR1FCUjBRN1lRUjY4TV
E1WS4u 

 
 
Week 36: 

- Gesprek 0 voeren met de mogelijke begeleider. 
- Aanmelden via aanmeldingsformulier 4 september 2020. 
- Aanmeldingsformulier inleveren bij de teamleider. 

 
Donderdag 10 september 2020 definitieve indeling. 
 
Week 38:  

- Gesprek 1. 
- Verslaggeving op “formulier gesprek 1”. 
- Afspraak voor gesprek 2 maken. 

 
 

Week 40:  
- Gesprek 2. 
- Verslaggeving op “formulier gesprek 2”. 

 
12 oktober t/m 16 oktober: Profielwerkstukweek 
 
 
Di 27 oktober 2020 
Inleveren voorlopige versie profielwerkstuk bij de begeleider. 
 
Na SE1:  
Verwerken feedback op de voorlopige versie van het profielwerkstuk. 
 
11 december 2020 deadline inleveren definitieve versie van het profielwerkstuk. 
 
Week 3 2021: 
Eindgesprek & evaluatieformulier inleveren. 

 
 
 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g5Qh6HoNqE-tAw1YdWLlhq4UOMoHPzlKqeNgiHjHurJUOVVOR0RWN0xCR1FCUjBRN1lRUjY4TVE1WS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g5Qh6HoNqE-tAw1YdWLlhq4UOMoHPzlKqeNgiHjHurJUOVVOR0RWN0xCR1FCUjBRN1lRUjY4TVE1WS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g5Qh6HoNqE-tAw1YdWLlhq4UOMoHPzlKqeNgiHjHurJUOVVOR0RWN0xCR1FCUjBRN1lRUjY4TVE1WS4u
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Hoofdstuk 4 – Voortgangscontroles en beoordeling 
 

4.1 Voortgangsgesprekken 
 
Bij het schrijven van het profielwerkstuk (en voor ieder ander onderzoek) is het van 
belang dat een leerling door de begeleider gecontroleerd en eventueel bijgestuurd wordt. 
Op die manier hebben zowel de leerling als de docent duidelijkheid over het proces, de 
voortgang en het niveau van het onderzoek. 
 
Om die redenen zijn gedurende het hele traject minimaal vier gesprekken gepland. De 
begeleidende docent controleert de voortgang van de leerlingen op deze vier momenten 
door gesprekken te voeren.  
 
Elk voortgangsgesprek verloopt volgens dit stappenplan: 
 
Stap 1:  
 

Voorafgaand aan elk gesprek vult de leerling het passende formulier in en 
levert dat minimaal twee werkdagen van tevoren bij de docent in.  
Deze formulieren staan in het pws-boekje en op de internetsite van het 
VLC. 

Stap 2:  
 

Leerlingen en docent voeren een voortgangsgesprek. 

Stap 3:  
 

Na schriftelijke goedkeuring van de docent na afloop van elk gesprek kan 
de leerling verder gaan met de volgende stappen binnen het onderzoek. 

Stap 4:  
 

De docent tekent na afloop van elk gesprek het desbetreffende formulier 
voor akkoord en kent de beoordeling toe. De leerling ontvangt een kopie 
van deze ondertekende formulieren. 
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Gesprek 0: Oriënterend gesprek        
 
Je spreekt met je gewenste begeleider over het onderwerp en je beoogde hoofd- en 
deelvragen. 
  
Gesprek 1:                                                            onvoldoende / voldoende / goed 
 
Voorafgaand aan het gesprek heb je de volgende zaken bestudeerd: 
 
a. Onderwerp: 

- Je onderzoekt de mogelijkheden van een onderwerp en maakt een keuze. Het is 
van belang dat het onderwerp jou aanspreekt en prikkelt! Het gekozen onderwerp 
moet haalbaar zijn binnen de beschikbare tijd. 

- De begeleider is op de hoogte gebracht van het onderwerp. 
 
b. Bronnenoriëntatie: 

- Je hebt je op enkele bronnen georiënteerd. In deze oriëntatiefase onderzoek je 
mogelijke bronnen en selecteer je minimaal drie bruikbare gedegen bronnen. 
Deze zijn geschikt bevonden als basis voor het onderzoek. 
“Internetencyclopedieën, zoals bijvoorbeeld Wikipedia, worden voor het 
profielwerkstuk niet geaccepteerd als bron. (Je kunt ze wel in praktische zin 
gebruiken als oriëntatiepunt voor je verdere onderzoek.) 

- Deze bronnen (boek, print, internetsite, etc.) worden voorafgaande aan het 
gesprek aan de docent overhandigd (minimaal twee werkdagen van tevoren) 
en ook meegenomen naar het eerste gesprek.  

 
c. Hoofdvraag en deelvragen: 

- De op te stellen hoofd - en deelvragen mogen geen betrekking hebben op een te 
groot, te breed of te algemeen onderwerp. Zowel de hoofdvraag als de daarop 
gebaseerde deelvragen moeten uitnodigen tot een specifiek en gericht onderzoek, 
waarbij blijkt dat je in staat bent om relevante informatie uit diverse bronnen te 
halen en in onderlinge (nieuwe) samenhang te presenteren. 
 

Na afloop van gesprek 1 kent de docent de beoordeling (o, v, g) toe (zie ook blz. 14) en 
tekent de docent formulier 1 voor akkoord. 
 
Gesprek 2:      onvoldoende / voldoende / goed 
 
Voorafgaand aan het gesprek heb je de volgende zaken gerealiseerd: 
 

- Er is een onderzoeksaanpak en -plan opgesteld. Het is duidelijk op welke manier 
je onderzoek gaat verrichten. 

- Er zijn voldoende gegevens verzameld en het gebruik van de bronnen 
(meetapparatuur, proefopstellingen, literatuur, personen, andere bronnen) is 
vastgesteld. Deze bronnen zijn ingeleverd bij de docent (minimaal twee 
werkdagen van tevoren). 

- Er is een realistische planning opgesteld. 
 
Na afloop van gesprek 2 kent de docent de beoordeling  (o, v, g) toe (zie ook blz. 14) en 
tekent de docent formulier 2 voor akkoord.  
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Eindproduct:     
 
Het eindproduct, jouw profielwerkstuk, voldoet aan de volgende eisen: 
 

a. De onderzoeksresultaten zijn door jou inzichtelijk gemaakt.  
• Je geeft antwoord op de hoofdvraag    
• Je geeft argumenten voor de conclusie    
• Je geeft antwoord op de verschillende deelvragen  
• Je geeft argumenten voor de conclusies  

  
b. Je reflecteert op de resultaten. 

 
c. De technische aspecten (lay-out, indeling, bronnenvermelding, logboek,  

  taalgebruik, etc.) zijn correct. 
 

4.2 Beoordeling 
 
Je wordt beoordeeld op de volgende zaken: 

• Het proces dat je doorloopt om tot het schrijven van een profielwerkstuk te 
komen.  

• Het eindproduct. Het profielwerkstuk moet ingeleverd worden om een eindcijfer te 
krijgen.  
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4.3 Puntenverdeling   
 
1. Onderzoeksopzet             
 
Gesprek 0: Oriënterend startgesprek        
                  
Gesprek 1:      onvoldoende / voldoende / goed 
a. Bronnenoriëntatie         
b. Onderzoeksvragen opstellen 

- Hoofdvraag          
- Deelvragen          

 
Gesprek 2:      onvoldoende / voldoende / goed  
a. Onderzoeksaanpak en - plan opstellen /  
    gegevens verzamelen   
    Gebruik van bronnen 

1. Meetapparatuur, proefopstelling 
2. Literatuur 
3.  Personen 
4. Andere bronnen: 

 
b. Tijdpad:          

- Realistische planning opstellen   
 
 
Puntenverdeling  
 
Standaard 10 punten 
Proces  30 punten (maximaal) 
Product 50 punten (maximaal) 
Presentatie 10 punten (maximaal) 
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Hoofdstuk 5 Lijst met voorbeelden en informatie per vak 
   
De verschillende vaksecties hebben een lijst opgesteld met mogelijke onderwerpen. Je 
kunt hieruit een keuze maken of zelf een onderwerp met motivatie (zie 1.6) indienen. Als 
een bepaald vak dat jouw interesse heeft, op deze lijst ontbreekt, dan kun je altijd de 
betreffende docent benaderen. 
 
Aardrijkskunde 
 
Aardrijkskunde is een wereldvak waarmee je de wereld kunt ontdekken! 
Natuurlijk wil je een leuk aantrekkelijk onderwerp voor je profielwerkstuk. Het maken 
van een keuze voor het PWS is best lastig. Heel belangrijk is het om te kiezen voor een 
onderwerp waar JIJ nieuwsgierig naar bent! De sectie aardrijkskunde helpt je graag op 
weg. Aardrijkskunde is een breed vormend vak, dat veel connecties legt tussen 
verschillende gebieden, mensen, processen op grote schaal en op kleine schaal, 
bijvoorbeeld tussen de verschillende schoolvakken. Bij het maken van een PWS kun je 
denken aan combinaties van aardrijkskunde met biologie, scheikunde, natuurkunde, 
economie en geschiedenis. Daarnaast helpen wij je graag op weg bij het via je PWS 
aanleren van vaardigheden van bijvoorbeeld Word en Excel tot het zoeken én vinden van 
de beste bronnen. 
 
Enkele voorbeelden van PWS onderwerpen met een voorbeeldvraag: 
 
Weer en klimaat: Wind, noorderlicht, ijskappen, bergen, magnetosfeer, 

zeestromen, oceaan als CO2 buffer, condensatiekernen, 
klimaatveranderingen, overstromingen en stormen. 

 “Waarom zorgde de typhoon Haiyan voor zoveel 
slachtoffers?” 

 
Wad en zeedijken: Hoe en wat op het wad, toerisme, kustbescherming, 

natuurbehoud, gas- en oliewinning. 
 “Is het behoud van het wad belangrijker dan 

energievoorziening?” 
 
Landschap & water: Aardbevingen, vulkanisme, rivieren, waterzuivering, 

recreatie, landbouw, watervoorziening, waterbeheer, 
ecologie.  

 “Hoe groot is de kans op een zware aardbeving in 
Nederland?” 

 
Bevolking & gebieden: Vluchtelingenstromen, bevolkingsgroepen als de Aboriginals, 

Chinese bevolkingspolitiek, economische-, politieke- of 
sociale vraagstukken of combinaties hiervan, belicht in het 
heden, verleden en de toekomst.  

 “Waarom heeft Rusland de Krim geannexeerd?” 
 
Plantengroei: Vegetatie-onderzoek, invloed van zuurstof op organismen in 

het water, weefselkweek, invloed van abiotische factoren op 
de plantensoorten, zilte landbouw. 

 “Is zeekraal de toekomst?”  
 
Delfstofwinning: Vorming van gas en olie, fossiele brandstoffen en 

broeikaseffect, ertsen en mineralen 
 “Is het heropenen van de mijnen in Limburg economisch 

haalbaar?” 
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Het maken van een PWS met links naar andere vakken is voor ons altijd mogelijk. Voor 
het vak aardrijkskunde kun je altijd terecht bij onderzoekscentra bij de Universiteiten van 
Amsterdam, Wageningen, Delft, Groningen en Nijmegen.  
 
Als het voor jouw PWS nodig is om veldwerk te verrichten, dan helpen we je graag op 
weg. 
Kortom, aardrijkskunde en PWS is een perfecte combinatie en een uitdaging die je graag 
aangaat! 
 
Biologie: 
 
 Bij het kiezen/gekozen hebben van een onderwerp, is het slim dat te bespreken met je 
biologiedocent en/of andere docent/begeleider. Voor uitdagende en interessante 
onderwerpen kan je o.a. terecht op sites van universiteiten en hbo-instellingen. 
Daarnaast kan oriëntatie op de volgende sites je vast helpen een voor jou aantrekkelijk 
onderwerp te kiezen. Veel succes en werkplezier ! 
  
1) www.biologie.startpagina.nl 
2) www.bionieuws.nl 
3) www.natuurkaart.nl 
4) www.soortenbank.nl 
5) www.natuurinformatie.nl 
6) www.waterwereld.nu 
7) www.naturalis.nl 
8) Last but not least:  Een door jou zelf bedacht/gekozen onderwerp. 
 
Duits: 
 
1. Vrij onderwerp. 
Het wordt op prijs gesteld als je zelf voorstellen en / of ideeën hebt. 
2. Berlijn 1945 - 2015 
Van Europees zorgenkind tot hoofdstad van het nieuwe Europa? Na de Tweede 
Wereldoorlog was Berlijn een zwaar getroffen stad. Opgesplitst in twee delen, gescheiden 
door prikkeldraad, landmijnen en beton. Na de val van de muur in 1989 herwint Berlijn 
langzaam haar oude allure. 
3. Deutschland enig Vaterland? 
Bijna  twintig jaar na de val van de muur zijn de restanten van de muur nauwelijks nog 
te vinden. De muur in de hoofden van de Duitsers zelf is er echter niet minder om. De 
Ossis en de Wessis bezien elkaar nog steeds met veel wantrouwen. Groeistuipen van het 
nieuwe Duitsland? 
4.  Wir sind das Volk! 
In november 1989 dwong het volk van de D.D.R zijn eigen regering tot het  
openstellen van de gehate muur. Reconstructie van een vreedzame revolutie! 
5.   Mijn oma wil haar fiets terug! 
Door de jaren heen bestaan bij de Nederlandse jeugd sterke vooroordelen over Duitsers. 
Waar vinden deze vooroordelen hun oorsprong, hoe hardnekkig zijn ze? Duitsers gezien 
door Nederlandse ogen. 
6.   D.D.R   Deutsche Dopingrepublik. 
Als relatief klein land speelde de D.D.R decennia lang een prominente rol op        
Grote sportevenementen. Na het bankroet van de D.D.R  als soevereine staat ging de 
beerput op een ongekende manier open; bijna elke medaille (b)leek oneerlijk verkregen 
te zijn. Sport als politiek instrument, erkenning van een politiek systeem ten koste van 
de  gezondheid van zijn burgers? 
7. Grote sportevenementen ter verbetering van het imago? 

http://www.biologie.startpagina.nl/
http://www.bionieuws.nl/
http://www.natuurkaart.nl/
http://www.soortenbank.nl/
http://www.natuurinformatie.nl/
http://www.waterwereld.nu/
http://www.naturalis.nl/
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Duitsland heeft verschillende grote evenementen “gehost”: Olympische Zomer-en 
Winterspelen in 1936, Olympische Zomerspelen in 1972, WK voetbal in 1974, EK voetbal 
in 1988, WK voetbal in 2006. Wat waren de verwachte effecten en wat was de netto 
opbrengst? 
8.“Heimat” 
Iedere taal heeft woorden die voor anderstaligen vrijwel onvertaalbaar zijn vanwege de 
gevoelswaarde voor moedertaligen. Maak een selectie van gedichten / songteksten 
waarin het thema Heimat een rol speelt om zo tot een betere begrip te komen. 
9.Kahlschlag / Stunde null  
Diepgewortelde twijfels aan de mens en zijn goede intenties vind je in de literatuur van 
het naoorlogse Duitsland. Onderzoek de lijn tussen wanhoop en hoop aan de hand van 
Duitse literatuur. 
10.De macht van de grote autoproducenten 
Audi, VW, Porsche, Mercedes, BMW en Opel houden de Duitse milieubeweging al 
jarenlang in een houdgreep. De Duitse Autobahn blijft ondanks heftige protesten en 
goede argumenten Europa’s langste racebaan.  
11.Van Trümmerfrauen tot Wirtschaftswunder 
Na de Tweede Wereldoorlog lag zo’n beetje iedere Duitse stad van enige omvang in puin. 
Na de capitulatie ruimden de zogenaamde “Trümmerfrauen” de grootste puinhopen op en 
schiepen hiermee de basis voor de Wiederaufbau in het naoorlogse Duitsland.  
 
Economie 
   
In principe is de onderwerpkeuze vrij. Natuurlijk moet het onderwerp wel betrekking 
hebben op algemene economie. Veel leerlingen vinden het leuk om de opzet van een 
eigen bedrijf onder de loep te nemen. Dergelijke onderwerpen mogen alleen als er 
voldoende  algemeen economische onderdelen inzitten. Denk bijv. aan de marketing, de 
verslaggeving enz.. Natuurlijk overleg je eerst en tijdig met je docent. Hieronder staat 
een aantal voorbeelden van economische onderwerpen die vooral zijn bedoeld om je een  
idee te geven hoeveel er mogelijk is. Een aantal onderwerpen is wat meer uitgewekt  (zie 
onder de lijst met voorbeelden). 
 
Voorbeelden: 
 

1. De aardoliemarkt en de wereldeconomie. 
2. Beleggen in aandelen en aandelenfondsen. 
3. De beurskrach van 1929 en die van 1987. 
4. De arbeidsmarkt, werkgelegenheid en werkloosheid. 
5. Allochtonen op de arbeidsmarkt. 
6. De Duitse eenwording. 
7. De koers van de dollar; oorzaak en gevolgen van koersschommelingen.       
8. De euro. De ontstaansgeschiedenis van de euro en de voor- en nadelen 

ervan voor het bedrijfsleven. 
9. Consumentengedrag. 
10. Europese integratie 
11. Gezondheidszorg; zijn de kosten van de gezondheidszorg te beheersen? 
12. De positie van vrouwen in Ghana (economisch). 
13. De inkomensverdeling in Nederland. 
14. De gekke koeienziekte. De economische gevolgen van een grote 

epidemie. 
15. De KLM. 
16. Milieu en economie; kiezen of verliezen? 
17. De oliepolitiek van Iran. 
18. De ontwikkelingsproblematiek. 
19. Het heden, verleden en de toekomst van pensioenen. 
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20. Vergrijzing. 
21. Schiphol, uitbreiding een kwestie van tijd? 
22. De invloed van de SER. 
23. De rijksbegroting. 
24. Het poldermodel, The Dutch Miracle? 
25. Welvaart. 
26. De belastingherziening van 2001. 

 
Uitgewerkte voorbeelden: 
  
1.  De grijze golf. 
Nederland is aan het vergrijzen. Dit ouder worden van de bevolking heeft niet alleen 
gevolgen voor de arbeidsmarkt, maar ook grote gevolgen voor de financiering van de 
pensioenen in de toekomst. Dit financieringsprobleem, met eventuele oplossingen, is 
uitgebreid onderzocht. Werk dit thema uit in je werkstuk. 
2.  De Euro. 
Het begrip Europa zegt de meeste Nederlanders nog steeds niet zo veel. Met de invoering 
van de euro zal een stukje `Nederland` verdwijnen. Het organiseren en invoeren van 
een gemeenschappelijke munteenheid is geen eenvoudige zaak. Hoe is dit in zijn werk 
gegaan, welke problemen staan ons te wachten en wat zijn de voor- en/of nadelen voor 
het bedrijfsleven en het publiek? 
3.  Ontwikkelingsproblematiek. 
Nederland is een van de rijkste landen ter wereld en het ziet er naar uit dat de 
economische successen van ons land nog lang niet ten einde zijn. Het grootste deel van 
de wereldbevolking leeft echter in bittere armoede. De oorzaken van het achterblijven 
van het grootste deel van de landen zijn zeer complex. Daarom is het mogelijk om je toe 
te spitsen op een enkel element van het probleem, zoals bijv. de schuldenproblematiek 
van de derde wereldlanden. Dit onderwerp is erg goed te combineren met het vak 
aardrijkskunde. 
4.  Beursbonanza. Hoogmoed komt voor de val? 
Steeds meer mensen zijn aan het beleggen geslagen. Soms zijn de winsten zo groot dat 
het wel lijkt dat gewoon werken voor de kneuzen is weggelegd. In 1929 en in 1987 
stortten de beurzen wereldwijd in. In Japan heeft de beurs zich zelfs nog nooit hersteld 
van de klap van 1987. Onderzoek hoe deze `beurskrach` kon  ontstaan en welke 
gevaren beleggers bedreigen. Welk gevaar is er voor de totale economie als beurzen 
instorten? 
5.  Consumeren of consuminderen? 
De groei van de welvaart (in enge zin) heeft vaak zeer negatieve gevolgen voor het 
milieu en/of de derde wereld. De spanning tussen welvaart en welzijn staat in dit 
werkstuk centraal. Tip: ons land werkt met zogenaamde milieubeleidsplannen om een 
evenwicht tussen welzijn en welvaart te krijgen. Hierin is veel over dit onderwerp te 
vinden. Je kunt ook een totaal andere weg inslaan. In ons land zijn er bijna een miljoen 
mensen arbeidsongeschikt. Komt dit door het alsmaar meer willen? Analyseer dit 
probleem. In overleg mag ook een andere invulling gekozen worden. 
6. Marketing en consumentengedrag. 
De consument wordt elke dag overstelpt met allerlei aanbiedingen. Bedrijven doen er 
alles aan om `op te vallen` in het geheel. Bestudeer hoe de uitgaven aan marketing zich 
in ons land (of Europa) ontwikkelen, welke media worden gekozen enz. Is er nog wel 
sprake van een vrije keuze? 
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Engels:  
 

1. Loanwords. 
De invloed van het Engels op het Nederlands. 
De culturele en of maatschappelijke factoren die deze invloed veroorzaakten 
of veroorzaken. Voor- en tegenargumenten betreffende integratie Engels/Nederlands. 
2. Dr. Faustus. 
Wie was Dr Faustus? Het “Faustus-thema” in de literatuur. 
Verband tussen “Dr Faustus” en de Renaissance. 
3. Newspaper articles. 
Overeenkomsten en verschillen in behandeling onderwerpen in Engelse en Nederlandse 
kranten. 
4. Commonwealth. 
De overgang van “Empire”naar “Commonwealth”. De veranderde verhouding 
met Engeland van de landen die tot de “Commonwealth” gerekend worden. 
5. The Glorious Revolution. 
William III van Engeland-Stadhouder van Nederland. William I van Ierland. 
William II van Schotland. William IV van Normandië. 
Verband met het Protestantisme. 
6. Guinness. 
Wat maakt iets bijzonder? (Guinness book of records). Verklaring van de onophoudelijke 
groei. Het verband met de consumenten maatschappij. 
7. England and the Common Market. 
Belang Engeland in de E.U voor de E.U en voor Engeland. Pro - en anti - E.U -invloeden 
in Engeland. De invloed van de relatie Engeland – V.S op de integratie van Engeland in 
de E.U. 
8. The Battle of Hastings and D-Day. 
Te denken valt aan: de betrokken landen, het politiek belang en het geschiedkundig   
belang. 
9. English Painting under the Stuarts. 
De invloed van de Nederlandse en de Vlaamse schilders (Anthony van Dyck, Peter Lely 
en Rubens) op de Engelse schilderkunst tussen 1625-1727. 
10. BBC Worldservice. 
Is deze omroep nog even invloedrijk als vroeger? Wie luisteren? 
Wat voor soort programma’s? Belangrijke momenten in de geschiedenis. 
11. Liverpool and the Beatles. 
Wat maakte Liverpool erg geschikt als bakermat van the Beatles? Op welke terreinen 
strekte zich de invloed van the Beatles uit? In hoeverre veranderde the Beatles het 
gedrag en uiterlijk van de jeugd? Hadden the Beatles invloed op de kunst of de politiek? 
12. Beheaded or decapitated? 
De invloed van het Frans op het Engels. Oorsprong Franse woorden in het Engels. Wat 
bepaalt het gebruik van het oorspronkelijk West Germaans of het Franse woord? 
13. English as a World Language. 
Ontwikkeling van het Engels tot een wereldtaal. 
14. The City. 
Het belang van de “City” voor de wereldeconomie. 
15. Shakespeare 
Shakespeare door verfilming populair. 
16. Beckett’s “Waiting for Godot”. 
Geschreven in het Frans en het Engels. De Beckettiaanse dialoog als veelgebruikt 
stijlmiddel in toneelstukken en films. 
17. Dutch Courage. 
De oorsprong van Engelse uitdrukkingen met “Dutch-“? 
18. Pop music and television. 
De invloed van de Engelstalige popmuziek en televisie programma’s  
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op het verwerven van het Engels als tweede taal. 
19. The Anglo-Saxon Educational System in The Netherlands. 
Het H.B.O – en W.O onderwijs in het Verenigd Koninkrijk en de V.S. 
Invoering van het Angelsaksisch onderwijssysteem in Nederland. 
      
Frans: 
 
Straattaal, jongerentaal, scheldwoorden en schuttingtaal in het Frans. Zoals jij 
met je vrienden praat, de taal die je bezigt, die vind je niet op die manier terug in een 
krant of een boek. Dat geldt ook voor hoe jongeren in Frankrijk praten. De taal zoals die 
door jongeren gesproken wordt, vind je niet terug in de Nederlandse methode som Frans 
te leren. Dus: hoe praten ze nu eigenlijk ‘echt’? En wat zijn de verschillen met het ABF 
(algemeen beschaafd Frans)? Dit onderzoek kun je doen aan de hand van contacten met 
jongeren in Frankrijk (via internet of de school waar we banden mee hebben) en aan de 
hand van films en jeugdliteratuur waar wel dit soort taal in verwerkt zit. 
 
De aansluiting tussen VWO en universiteit. Wat dien je eigenlijk te kennen en 
kunnen volgens hoogleraren? 
Bijna niemand kan je vertellen wat je nu precies moet weten om goed te kunnen 
meekomen op de universiteit. Dat hangt natuurlijk van de studie af die je kiest, maar wat 
verwachten de hoogleraren op een universiteit nu eigenlijk dat je kunt? Wat dien je ‘dans 
le texte’ (in de oorspronkelijke taal) te kunnen lezen? Voor universitair en VO docenten 
zou het mooi zijn om dat eens te onderzoeken. Er is contact met de faculteit der letteren 
van Utrecht, nu mag jij het onderzoek gaan doen! 
 
Romantische poëzie: waar komen die duivelse duivels vandaan? 
Heb je net geleerd dat de periode van Verlichting onze waanideeën over geesten en 
andere verschijnselen had uitgebannen, komt er in de periode vlak daarna opeens heel 
veel aandacht voor… ja, duivels. Symbool voor of weer helemaal terug in het denken van 
de achttiende-eeuwer? Dit is maar 1 kant die je zou kunnen onderzoeken van 
romantische poëzie. Houd je van gedichten en kun je verder kijken dan de gewone 
werkelijkheid, dan is een dergelijk literatuuronderzoek zeker iets voor jou. 
 
En buiten de hierboven genoemde onderwerpen kun je ook denken aan: 
 

1. De Franse film: kies bijvoorbeeld een thema en onderzoek hoe dit in 
verschillende films behandeld wordt. 

2. Het klassieke Franse chanson: ze worden nog steeds gecovered… of gewoon 
nagezongen. Breng jij ze in kaart?  

3. Maatschappijwetenschappen en Frans: Rousseau en het nature- nurture debat. 
4. Economie en Frans: Hoe doen Nederlandse bedrijven het in Frankrijk? 

Verschillen op economisch en cultureel gebied. 
5. Vergelijking van onderwijsstructuren tussen Frankrijk en Nederland. Contact 

leggen met jongeren en ze vragen naar hun ervaringen. 
6. Littérature: Didactique de la poésie (verschillen in stromingen in een bepaalde 

taal/ periode, bijv. de Romantiek). 
7. Geschiedenis en Frans: De Franse revolutie in de Europese literatuur. 
8. Exacte vakken en Frans: Franse lucht- en ruimtevaart. 
9. Aardrijkskunde en Frans: DOM/TOM gebieden (overzeese gebiedsdelen). 

Geschiedenis en huidige status. 
 
 

 
Geschiedenis: 
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In de praktijk heeft de kandidaat veelal zelf reeds de nodige belangstelling voor een 
interessant en prikkelend historisch vraagstuk. De sectie geschiedenis kan, al dan niet 
aan de hand van een lijst van onderwerpen, helpen in het geval je graag met een 
historisch onderwerp aan de slag wilt, maar nog geen duidelijk idee hebt bij je definitieve 
keuze.  
In principe is elk historisch te duiden onderwerp mogelijk, afhankelijk van de relevantie 
voor het heden en de originaliteit van de bijdrage aan reeds gepubliceerd onderzoek. We 
vragen je onderzoek te baseren op een evaluerende hoofdvraag. Je verslag is dus niet 
alleen een samenhangend relaas van feiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen. Je voegt 
daar als auteur je eigen, op feitelijke argumenten gebaseerde, visie aan toe. Daarbij toon 
je aan: 

• dat je gebruikte bronnen op onderbouwde wijze kunt beoordelen op relevantie, 
betrouwbaarheid en representativiteit. 

• dat je (in het kader van je vraagstelling) verklaringen kunt geven voor historische 
gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen en dat je daarbij onderscheid 
kunt maken tussen verschillende soorten oorzaken. 

• dat je bij diezelfde historische processen de samenhang tussen veranderingen en 
continuïteit kunt beschrijven. 

• dat je de betekenis van historische gebeurtenissen, verschijnselen en 
ontwikkelingen voor het heden aan kunt geven. 

• dat je in je uiteindelijke stellingname rekening kunt houden met 
o het onderscheid tussen feiten en meningen, 
o tijd- en plaatsgebondenheid van interpretaties en oordelen afkomstig van 

personen uit het verleden en afkomstig van hedendaagse personen, onder 
wie jij zelf, 

o de rol van waardepatronen in heden en verleden. 
 
 
M&O: 
 
Voor dit vak worden 5 hoofdthema’s aangegeven, die je op het spoor kunnen zetten voor 
een onderwerp voor je profielwerkstuk: 
 

1 Marketing 
2 Aandelen 
3 Financiering 
4 Niet-commerciële organisaties 
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Natuurkunde: 
 
Voor het profielwerkstuk geldt dat het onderwerp experimenteel moet worden 
onderzocht. Je start je onderzoek met een korte literatuurstudie, waarna je de opzet 
schrijft voor een experimenteel onderzoek, dat na goedkeuring wordt uitgevoerd. De 
presentatie kan in verslagvorm of in overleg in de vorm van een website. 
Een aantal suggesties staan hieronder. Voor een uitgebreide lijst kun je terecht bij de 
sectie natuurkunde. 
 
1. Raket:  een raket bestaat uit meerdere trappen, zo zou je ook een waterraket kunnen 
maken die uit twee trappen bestaat. 
2. Vliegen: vliegen kan, je maakt gebruik van vleugels, welk vleugeltype geeft de 
meeste liftkracht? 
3. Dijkdoorbraak: de dijk bij Wilnis brak door (2003), hoe kon dat gebeuren? 
4. Aardbevingen en waterbassins: op daken van hoge gebouwen (in streken waar 
aardbevingen voor komen), staan waterbassins. Waarom? 
5. Geluidsisolatie: geluidsisolatie kun je realiseren door absorptie of reflexie, het 
materiaal kan zwaar of licht zijn; wat geeft goede resultaten? 
6. Zonne-energie: gebruik van zonneboilers of zonnecellen. 
7. Windenergie: windenergie omzetten d.m.v. molens in elektrische energie. Stand en 
vorm van de propellerbladen zijn zeer belangrijk. 
8. Warmte-isolatie: belangrijk om zo weinig mogelijk energie kwijt te raken. Onderzoek 
naar materialen die goed isoleren is belangrijk. 
9. Holle voorwerpen: deze kunnen een toon voortbrengen als er overheen geblazen 
wordt. Vorm en grootte van de opening zijn van belang voor de toonhoogte. 
10. Ventilator: welke factoren, behalve de snelheid, beïnvloeden de wind van een 
ventilator? 
 
Onderwerpen kun je vinden in: 
 

 de tijdschriften Kijk, natuur en techniek, de jonge onderzoeker Eos, en andere 
            ideeën uit je lesboek 

 www.natuurkundepagina.nl 
 sites zoals: 

o http://members.lycos.nl/profielwerkstuk/exoonderwerpen.htm  
o http://www.profielwerkstuk.net/onderwerp/index.html  

 
 
Nederlands:  
  
Uiteraard is het ook voor de vakken Nederlands en letterkunde mogelijk een 
profielwerkstuk te maken. Het leukst vinden we het als je zelf met een voorstel voor een 
onderwerp bij je docent komt, maar we hebben ook enkele suggesties: 
 

• Een literair thema uitdiepen aan de hand van twee of meer romans (eventueel te 
combineren met je voordracht), 

• Een taalkundig onderzoek, 
• Een onderzoek naar “taalsoorten” (jongerentaal, sms-taal en dergelijke), 

 
  

http://www.natuurkundepagina.nl/
http://members.lycos.nl/profielwerkstuk/exoonderwerpen.htm
http://www.profielwerkstuk.net/onderwerp/index.html


 
 
 
 
 

22 

Scheikunde: 
 
Uitgangspunt bij het maken van een profielwerkstuk is steeds het uitvoeren van praktisch 
onderzoek. Voor het kiezen van een onderwerp kun je gebruik maken van ideeën die je 
op het Internet kunt vinden. Ook kun je gebruik maken van de onderstaande lijst van 
onderwerpen. Het definitieve onderwerp wordt gekozen in overleg met je docent. 
 
 
Zoek iets uit wat je echt wil weten! 
Hoe werkt (iets wat je vaak gebruikt of op vakantie hebt gezien of waar je neefje mee 
speelt of……)? 
Waarom is eigenlijk …(de lucht blauw (maar dat is te simpel), zuurstof nodig, ……..? 
(Hoe) werkt zo’n magneetje aan de buitenkant van je waterleiding om je water te 
ontharden? 
Waarom/waardoor hebben stoffen een bepaalde kleur (op microniveau)? 
Hoe werkt MRI? 
Hoe werkt de chemische tuin? 
De chemische tuin: Als je in een klein aquarium een verdunde oplossing natriumsilicaat maakt en 
daarin kleine brokjes bepaalde (gehydrateerde) metaalzouten in laat vallen, kunnen de brokjes ‘armen 
groeien’. Er is veel informatie op het Internet te vinden over hoe je dit uit moet voeren. Waar minder 
over bekend is, is het mechanisme hier achter. Leg in je werkstuk uit wat de rol is van de 
oplosbaarheid van de metaalzouten, de neerslagreacties die plaats kunnen vinden en wat osmose 
hiermee te maken heeft. 
 
Hoe werkt XTC, dexamfetamine, ritalin en andere “drugs”? 
Wat zijn ferrofluids? 
Ooit van vloeibare magneten gehoord? Handig voor allerlei toepassingen. Niets sluit beter luchtdicht 
af dan een vloeistof. Een vloeibare magneet combineert de eigenschappen van een vaste 
(ferro)magneet met die van een vloeistof. Een vloeibare magneet kan in principe elke vorm 
aannemen, die het door een magnetisch veld wordt opgelegd. Zoek uit waarom een ferrofluid werkt. 
Er zijn genoeg synthesevoorschriften te vinden die goed op de middelbare school uit te voeren zijn. 
 
Hoe/waarom zitten die electronen in een atoom? 
Zoek uit welke modellen er zijn om te laten zien hoe elektronen om de kern heen verdeelt zitten. Leg 
uit wanneer welk model het vorige opvolgde en waarom. Ga dieper in op welk model 
(quantum)chemici nu aanhouden. Vertel wat ruimteorbitals zijn en hoe we ze visualiseren. Dit is geen 
gemakkelijk onderwerp en erg uitgebreid. 
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Tekenen: 
 
Hieronder vind je een selectie van een aantal (pittige) onderwerpen waaruit je kunt 
kiezen voor het profielwerkstuk. De complete lijst is beschikbaar bij de sectie Beeldende 
Vorming. Je wordt aangeraden om in je werkstuk ook voldoende beeldende informatie te 
gebruiken. Daarbij valt te denken aan fotokopieën die je in je werkstuk inplakt en 
bespreekt. Maar ook afbeeldingen uit de krant of van internet zijn goed bruikbaar.  
Veel van onderstaande onderwerpen betreft vergelijkingen. Dat kunnen zijn: 
vergelijkingen tussen kunststijlen of kunstvormen zoals die te vinden zijn in de 
kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing. Toch moet steeds de relatie tussen het 
kunstwerk enerzijds en het politieke - of maatschappelijk gebeuren anderzijds centraal 
staan. 

 
Schilderkunst / algemeen: 

1.   Vergelijking tussen het Middeleeuwse wereldbeeld en dat van de 
Renaissance. 

2.   De Gotische schilderkunst en de koesterende aandacht voor het detail. 
3.   De functie van de houtsnede en –gravure tijdens de stroomversnelling van  

de 16e eeuw 
4.   Waarom er juist in de Renaissance behoefte ontstaat om ruimte en 

anatomie op een exacte manier uit te beelden. 
5.   Leonardo da Vinci: hoe hij m.b.v. tekeningen en schetsen een wereld 

analyseerde en ontwierp.  
6.   Massacio en het lijnperspectief zoals hij dat toepaste in "De Heilige    

            Drievuldigheid". 
7.   Het realistisch gehalte van olieverf vergeleken met dat van andere   

schildertechnieken zoals het fresco. 
8.   Waarom illusionisme, pronkzucht en weelde juist in de barok kon ontstaan. 
9.   Over olieverf, wat is glacis: de bestanddelen, hoe wordt het gebruikt in de  

Italiaanse barok en hoe door Rembrandt. Welke effecten worden door hen 
bereikt?    
Hoe schildert men tegenwoordig met glacis? Hoe behandelen huidige 
restaurateurs oude glacislagen? 

10. Zinkwit, hoe werd dat door Rembrandt gebruikt? Hoe werkt men 
tegenwoordig bij olieverf met zinkwit en andere extra toevoegingen? 

 
Beeldhouwkunst: 

1. Achnaton, farao van de zon. Over zijn nieuwe stijl en de conventionele 
beeldtaal van toen.  

2. Een vergelijking tussen Griekse en Romeinse beelden t.a.v. het uitbeelden 
van de mens. 

3. Een vergelijking tussen Gotische en Renaissance beelden t.a.v. het 
menskarakter. 

Bouwkunst: 
1.   Luxor: een tempel over het doel van de mens  
2.   Vergelijking tussen Griekse tempelbouw en de Romeinse utiliteitswerken 
3.   Vergelijking tussen de Gotische kathedraal en het Italiaans palazzo.  
4.   Brunelleschi: de eerste ingenieur. Hoe slaagde hij erin om de onmogelijke 

opdracht van de koepel op de Dom te Florence tot een goed einde te 
brengen. 

5.   Het Frans Renaissance paleis: synthese tussen burcht, kathedraal en 
palazzo. 

6.   Problemen bij de overkoepeling van de dom van Florence 
7.   Burgerlijk Classicisme in tegenstelling tot de adellijke Rococo: hoe is dat in 

de bouwkunst zichtbaar. 
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8.   Het spanningsveld tussen de romantische architectuur en het realistisch 
bouwen. 

9.   Over de “Sagrada Familia” de kathedraal van Gaudi. Het idee, de 
bijzondere wijze van aanpak, de fondswerving, het bouwplan, het onbegrip, 
de huidige architect-opzichter, het moment van voltooiing. 

10. Uit welke behoeften en welke technische mogelijkheden  ontstaan de 
Amerikaanse wolkenkrabbers. 

 
Toegepaste kunst: 

1.  Hoe kon de Stijl en het Bauhaus uit de kunsthistorische en politieke situatie 
van na de 1ste wereldoorlog ontstaan. 

2.  Mozaïeken versterken het gewijde karakter van een kerkgebouw. Hoe doen 
ze dat (voorstelling, techniek, gebruik van het spaarzame licht)? Is hierin 
een historische ontwikkeling zichtbaar en hoe heeft die plaatst gevonden? 
Welke verschillende technieken zijn er: soorten steentjes, manieren van 
leggen. Hoe gaat men om men bepaalde beeldaspecten (plastiek, 
ruimtesuggestie, kleurverloop)? 

3.  Glas in lood versterkt het gewijde karakter van een kerkgebouw. Hoe 
gebeurt dat  t.a.v. de voorstelling, de wijze van branden, de kleur keuze, 
het gebruik van de loodstrippen? Is hierin een historische ontwikkeling 
zichtbaar en hoe heeft die plaatst gevonden? Welke verschillende 
technieken zijn er: wijze van branden, temperatuur verschillen t.a.v. de 
verschillende kleuren, welke pigmenten gebruikt(e) men? Hoe gaat men 
om men bepaalde beeldaspecten (standpunt, vorm)? Wat deed men in 
oorlogstijd om glas in lood ramen tegen bombardementen te beschermen? 

           4.  Glazuurschilderkunst op vazen (of: het glazuren van keramiek). Welke  
mogelijkheden zijn er op de vaasmantel t.a.v. voorstelling, en de 
beeldaspecten (ruimtesuggestie, plastiek, anatomie, hoe wordt vorm 
beïnvloed door de kromming van de mantel). Welke glazuurtechnieken zijn 
er? De beperking in kleurkeuze, bij welke kleuren horen welke pigmenten, 
welke pigmenten hebben welke oventemperatuur nodig, het experiment. Is 
in dit alles een historische ontwikkeling geweest? Hoe heeft die plaatst 
gevonden? De keramische traditie in China, de  
traditie in Europa (Delft’s blauw). Hoe wordt keramiek in de archeologie 
gebruikt? 

 
Muziek en beeldende kunst: 

1.  Stravinsky’s “Sacre” en Picasso’s “Les demoiselles d’Avignon”. Wat hebben 
ze gemeen? 

2.  Wat is de relatie tussen “landschapschilderingen” in de muziek (zoals 
Schonberg’s “Gurrelieder”, Ravel’s “Rapsodie Espagnol” of “Daphis et Cloe”, 
Debussy’s  “La mer”.) en landschappen uit de 19de eeuwse schilderkunst?  

3.  In het begin van de 20ste eeuw wordt zowel in de schilderkunst als in de 
muziek het concrete toegepast: een echt fietswiel (schilderkunst) of echte 
straatgeluiden (muziek). Hoe wordt dat in beide kunstvormen gedaan en 
op welk moment wordt door de kunstenaar vormgevend ingegrepen? 

4.  Het paleis van Versailles: welke intenties had Lodewijk 14 en hoe uitte zich 
dat in de beeldende kunst, het theater en de muziek. 
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Wiskunde: 
 
Het materiaal voor de onderwerpen hieronder wordt je gegeven door je wiskunde docent. 
Uiteraard kun je ook zelf met een ander onderwerp komen. 
 
 
Wiskunde a en wiskunde b 
 
1. Correlatie en Regressie  
Onderzoek geeft de meetgegevens X en Y .In de correlatierekening onderzoek je of er 
een verband bestaat tussen de variabelen X en Y en de mate van samenhang wordt 
uitgedrukt in een getal. 
 
2. Grafen  
Het wegennet, buizenstelsels en telefoonnet kunnen worden beschreven met een 
eenvoudig wiskundig hulpmiddel, grafen. Je zult ondermeer optische netwerken bekijken 
die een belangrijke rol spelen in de telecommunicatie.  
 
3. Experimenteren met Kansen 
Bij de loterij, uitwisseling van genen, filevorming, overal speelt kansrekening een rol. Met 
de grafische rekenmachine kun je kansexperimenten nabootsen. De uitkomsten zijn vaak 
verrassend en zelfs strijdig met je intuïtie. 
 
 
Wiskunde b  
 
4. Complexe Getallen 

1− kun je niet uitrekenen? Met het getal i kun je meer, want 2 1i = − . Een prachtige 
abstracte rekenwereld openbaart zich. 
 
5. Verkiezingen 
Verkiezingssystemen in verschillende landen worden onder de loep genomen en er wordt 
ingegaan of er eigenlijk wel een “goed” kiesmechanisme bestaat. 
6. De Gulden Snede 
Dit “gouden getal” geeft een verhouding die al meer dan 2500 jaar oud is en sinds de 
Oude Grieken een bijzondere plaats heeft in de wiskunde. Er zijn toepassingen te vinden 
in de kunst de architectuur en in de natuur. 
 
7. Nullen en Enen 
Door onze tien vingers zijn we gewend om te tellen in een tientallig stelsel. Er zijn ook 
andere getallensystemen. Zo rekent een computer alleen met nullen en enen: het binaire 
stelsel. Bij het verzenden van gegevens kan informatie verloren gaan. Codetheorie geeft 
methodes om fouten in het verzenden van informatie te verbeteren. 
 
8. Bollen 
Een voetbal is eigenlijk een veelvlak opgebouwd uit vijf- en zeshoeken. In de natuur en 
in de architectuur vind je soortgelijke bolvormen terug. Er wordt gebruik gemaakt van 
een aantal applets om de wiskundige ideeën te visualiseren. 
 
9. Babylonische Wiskunde 
Vanaf 3000 voor Chr. Deden de Babyloniërs aan wiskunde zoals rekenen, algebra  en 
meetkunde. 
Daarbij wordt vaak uitgegaan van originele teksten in spijkerschrift op kleitabletten. 
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10. Schatten 
Hoe kun je op een slimme manier het aantal bezoekers van een popconcert schatten? 
Verder wordt er aandacht besteed aan steekproeven en aan de eisen waaraan de 
steekproeven moeten voldoen. 
 
11. Blik op Oneindig 
In de wiskunde speelt “oneindig” een rol, zowel bij processen die niet na een eindig 
aantal stappen aflopen als in oneindig grote hoeveelheden. 
 
12. Het getal Pi 
Hoe kan je de formule van een bol afleiden? Hoe kan je π  berekenen? Is π  een breuk? 
Nee, maar dat heeft meer dan 2000 jaar gekost om te bewijzen. Daarnaast nog π -
curiosa, zoals eenπ -gedicht, het wereldrecord π en de wetgeving omtrent π ! 
 
13. Niet Euclidische Wiskunde 
Teken een driehoek op een bol, dan is de som van de drie hoeken niet altijd 180o . Deze 
andere vorm van meetkunde speelt ook een rol in afbeeldingen van Escher. 
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Ethiek, religie en levensbeschouwing 
 
Levensvragen, religieuze en ethische vraagstukken zijn aan de orde van de dag. Ook 
binnen jouw profiel.  
 
Binnen het profiel Natuur en techniek zou je bijvoorbeeld kunnen onderzoeken hoe 
gewenst de ontwikkeling van zogenaamde ‘killer robots’ is: robots die min of meer zelf 
kunnen nadenken en keuze maken en die in toenemende mate voor militaire doeleinden 
worden ingezet.  
 
Heb jij het profiel Natuur en gezondheid? Ook dan is er van alles mogelijk. Een 
voorbeeld is het thema ‘human enhancement’ (verbetering van de mens). Hoever mag je 
hierin gaan? Wanneer we de gevoelens die met traumatische herinneringen gepaard 
gaan weg kunnen halen uit het brein, mogen we dan ook de gevoelens weghalen bij die 
man die spijt heeft over het feit dat hij meerdere malen vreemd is gegaan en zichzelf 
hiervoor maar niet kan vergeven? 
 
Economie en maatschappij biedt eveneens legio mogelijkheden. Wat doen we 
bijvoorbeeld met hoogopgeleide vluchtelingen in Nederland? Krijgen die voldoende 
kansen in de maatschappij en wat kunnen zij betekenen voor onze economie? Welke 
verantwoording hebben wij eigenlijk tegenover deze mensen en waarom? 
 
En wanneer je Cultuur en maatschappij als profiel hebt, zou je je onder meer kunnen 
buigen over het probleem van radicalisering: welke jongeren lopen een groot risico 
terrorist te worden? Hoe verhouden religie en geweld zich tot elkaar? Wat doet de 
overheid tegen radicalisering en is dat wel effectief? 
 
Kortom: welk profiel je ook hebt, er spelen altijd levensbeschouwelijke, religieuze en 
ethische vraagstukken op jouw terrein. Vraagstukken die vaak zeer uitdagend zijn. 
Wellicht weet je zelf wel een heel uitdagend probleem dat je op jouw vlak graag wilt 
onderzoeken? Van harte welkom # De heer Quartel 
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Hoofdstuk 6 Bijlagen 
 

Aanmeldingsformulier onderwerp en begeleider 
 
- inleveren bij je teamleider, uiterlijk 4 september 2020! 
 

Naam: ……………………………………………………………………………….. 

Klas:  ……………………………………………………………………………….. 

Profiel: ……………………………………………………………………………….. 

 

Onderwerp: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Naam begeleidende docent: 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Paraaf docent: 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 
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Formulier gesprek 1 
 
 
Bronnenoriëntatie      
 

• Noteer hier de bronnen die je als basis gebruikt om je profielwerkstuk te 
schrijven. Noteer minstens drie bronnen. Let op: Wikipedia geldt niet als bron!   

 
. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
 
Onderzoeksvragen opstellen 
 

• Hoofd - en deelvragen: Formuleer je hoofdvraag en de daarbij horende 
deelvragen. 

 
 
1.  Hoofdvraag:  
 
 
 
 
 
2.  Deelvragen: 
 
a 
 
b 
 
c 
 
d 
 
 
 
Gemaakte afspraken: 
 
 
Score gesprek 1:  o v g Datum gesprek 2: ………… 
 
Paraaf docent:  …………   Paraaf leerling: ………… 
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Formulier gesprek 2 
 
Onderzoeksaanpak en - plan opstellen / gegevens verzamelen 
 

• Ik ga op de volgende manier informatie of gegevens verzamelen: 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
 
Geef aan welke bronnen je gebruikt bij je onderzoek. De bronnen die je opgevoerd hebt als 
basis voor je profielwerkstuk bij gesprek 1 vermeld je hier opnieuw, andere bronnen voeg je 
toe. 
 
 

1. Meetapparatuur, proefopstelling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Literatuur: 
 

 
 

 
 
 
 
3. Personen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Andere bronnen: 
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Tijdpad 
 
Geef duidelijk aan wat je wanneer plant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemaakte afspraken: 
 
 
 
 
 
 
 
Score gesprek 2: o v g    
 
 
Paraaf docent: ……………………    Paraaf leerling: ………… 
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Formulier 3 
Evaluatie: 
 

• Persoonlijke reflectie op het onderzoek en de presentatie. 
 

1. Als je nu weer een vergelijkbaar onderzoek zou moeten doen, wat zou je anders 
doen? Waarom? 

 
 
 
 
 
 

2. Als je weer een presentatie zou moeten doen, wat zou je anders doen? Waarom? 
 
 
 
 
 
 
3. Als je een onderzoek hebt uitgevoerd dan loop je meestal tegen nieuwe vragen 

op. Wat zou er verder onderzocht kunnen worden? 
 

Mogelijke vervolgvragen zijn: 
 
 
a. 
 
 
b. 
 
 
c. 
 
 
d. 
 

 
4. Je docent moet volgend jaar weer profielwerkstukken begeleiden. Wat moet hij/zij 

volgend jaar anders doen? Leg uit. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  …………………… 
 
Paraaf docent: ……………………   Paraaf leerling: …………………… 
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Beoordelingsrubric 
In samenspraak tussen kandidaat en begeleider kan worden gekozen voor de volgende 
wijze van beoordelen. 
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Beoordeling: aantal punten presentatie (max. 10) ……. 
 

Naam:………………………………………………… Klas A6… 

Naam:………………………………………………….Klas A6… 

 

 
0,5 1 1,5 2 Punten 

(max 2 per 
onderdeel) 

Structuur van 
de 

presentatie 

is moeilijk te 
volgen; geen 
duidelijk begin - 
midden - einde 

is moeilijk te 
volgen; 
presentator loopt 
teveel heen en 
weer 

duidelijk begin 
-  midden en 
einde en is goed 
te volgen 

duidelijk begin 
-  midden en 
einde en is 
interessant 

 

Kennis van 
de inhoud 

presentator 
beantwoordt 
niet alle vragen 
(begrijpt niet 
alles) 

presentator 
beantwoordt 
alleen 
eenvoudige 
vragen (begrijpt 
informatie niet 
zo goed) 

presentator 
beantwoordt 
vragen goed 

presentator 
beantwoordt 
vragen goed en 
geeft extra uitleg 
en voorbeelden 

 

Gebruik van 
plaatjes 

niet de juiste 
plaatjes of geen 
plaatjes  

weinig plaatjes 
die niet goed 
passen bij de 
presentatie 
(tekst)   

plaatjes passen 
bij de presentatie 
(tekst) 

plaatjes maken 
de presentatie 
extra duidelijk 

 

Oogcontact 

voorlezen 
zonder 
oogcontact 

vooral voorlezen 
en soms 
oogcontact 

vaak oogcontact 
maar vaak naar 
aantekeningen 
kijken 

vaak oogcontact 
en soms naar 
aantekeningen 
kijken 

 

Voordracht 

mompelend; 
slecht 
verstaanbaar 
achterin de klas; 
verkeerde 
uitspraak van 
woorden 

zacht; slecht 
verstaanbaar ; 
verkeerde 
uitspraak van 
woorden 

duidelijk; goed 
verstaanbaar 
voor de meesten; 
vaak goede 
uitspraak van 
woorden 

duidelijke stem, 
goede uitspraak; 
goed verstaan-
baar voor 
iedereen  

 

Totaal aantal 
punten 

   Totaal 
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