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Het PWS en de PWS-dagen 
 
 
Het profielwerkstuk (PWS) is een verplicht onderdeel van het eindexamen 
voor zowel HAVO en VWO. Het vormt onderdeel van het zgn. combinatiecijfer 
en telt dus mee bij de zak-/slaagregeling. Het werken aan het PWS begint 
tijdens de PWS-dagen die van 11 tot en met 14 juli worden georganiseerd 
voor de leerlingen uit de examenjaren van het jaar 2017-2018. 
 
Als je goed werkt heb je aan het einde van deze week de volgende 
doelstellingen bereikt:  

1. Je begrijpt wat het PWS is en wat er van je wordt verwacht; 
2. Je hebt een onderwerp gekozen voor je PWS en je hebt dit voldoende 
afgebakend;  
3. Je weet met welke medeleerlingen je samen het PWS gaat maken; 
4. Je hebt een voorkeur bepaald voor een docent die je gaat begeleiden;  

 5. Je begrijpt hoe het PWS wordt beoordeeld. 
 
 
 
 
Iedereen maakt individueel de opdrachten en levert zelf een 
boekje in. 
Let op: als je het boekje niet inlevert of onvolledig invult, krijg je nul punten! 
Veel succes met het begin van je PWS! 
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Opdracht 1: PWS-onderwerp, -vraagstelling en onderzoeksopzet 
(havo verplicht, vwo optie om te doen) 
 
Voor deze opdracht ga je aan de slag met het nadenken over mogelijke 
onderwerpen voor je PWS. Het zou kunnen zijn dat je dit al eerder hebt 
gedaan of dat je een formulier zoals deze zelfs al eens eerder hebt ingevuld. 
Ook in dat geval is het toch goed om de denkstappen nog eens te doorlopen. 
Het onderwerp dat je deze week kiest is tenslotte definitief! 
 
 
Opdracht: onderwerpkeuze 

 
1. Welke mogelijke vervolgopleiding(en) overweeg je? / Welk beroep wil je 

later uitoefenen? Waarom? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

2. Bedenk eens twee mogelijke onderwerpen voor een PWS die zouden 
passen bij je vervolgopleiding / evt. beroepskeuze. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

3. Welke vakken vind je het leukst? Noem er twee. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

4. Bedenk eens twee mogelijke onderwerpen voor een PWS die zouden 
passen binnen je favoriete vakken. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Opdracht 2A.  

Kennismaking met het Profielwerkstuk(PWS)  

Door drie opdrachten uit te voeren leer je wat een PWS is en aan welke 
criteria het moet voldoen. Voor deze opdrachten heb je een aantal 
profielwerkstukken nodig die in voorgaande jaren zijn gemaakt. Je kunt 
een aantal oudere profielwerkstukken vinden op: 
scholieren.com/profielwerkstukken 

Bekijk nu 3 profielwerkstukken en vul voor alle 3 de werkstukken een 
beoordelingsformulier in. Hanteer daarbij de beoordelingscriteria die echt 
gebruikt gaan worden   

  
PWS 1  

Titel/onderwerp:...........................................................……. 

Drie positieve punten: 
1........................................................................................ 
2........................................................................................ 
3........................................................................................  

 

Drie verbeterpunten: 
1........................................................................................ 
2........................................................................................ 
3........................................................................................  

 

Cijfer dat jij voor het PWS zou geven:  

 

Niveau: Havo / Vwo  
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PWS 2  

Titel/onderwerp:...........................................................……. 

Drie positieve punten: 
1........................................................................................ 
2........................................................................................ 
3........................................................................................  

 

Drie verbeterpunten: 
1........................................................................................ 
2........................................................................................ 
3........................................................................................  

Cijfer dat jij voor het PWS zou geven:  

Niveau: Havo / Vwo  
 
PWS 3  

 

Titel/onderwerp:...........................................................……. 

Drie positieve punten: 
1........................................................................................ 
2........................................................................................ 
3........................................................................................  

 

Drie verbeterpunten: 
1........................................................................................ 
2........................................................................................ 
3........................................................................................  

Cijfer dat jij voor het PWS zou geven:  

Niveau: Havo / Vwo  
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Opdracht 2B.  

Vat kort samen wat volgens jou de kenmerken zijn van een goed PWS.  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________	
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Opdracht 3: vraagstelling en onderzoeksactiviteit 
 
Met deze opdracht begin je als je een onderwerp voor je PWS hebt 
bedacht. 
Als je al klasgenoten hebt gevonden waarmee je samen een PWS wilt 
maken over dat onderwerp dan is het handig om deze opdracht samen 
te doen. 
 

5. Wat zijn goede, onderzoekbare onderzoeksvragen bij de 
onderwerpen die jouw interesse hebben? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

6. Hoe kun je jouw vragen onderzoeken? Bedenk een korte 
onderzoeksopzet en vraag docenten om advies. Schrijf je 
onderzoeksopzet in het kort op. Welke adviezen geven de docenten 
je over je opzet? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

7. Vraag twee klasgenoten, met een ander PWS-onderwerp (!), om 
jouw vraagstelling(en) en onderzoeksopzet kritisch te beoordelen. 
Vraag ze daarbij te kijken naar de haalbaarheid en mogelijke 
problemen waar je tegen aan zou kunnen lopen. Welke adviezen 
geven zij je? 

 
 
Naam klasgenoot 1: _____________________________________ 
Advies:  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________	
	
	
	
	
Naam	klasgenoot	2:	_____________________________________	
Advies:		
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________	
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Opdracht 3: reflectieformulier 
1. Hoe beoordeel je je eigen inzet vandaag op een schaal van 1 tot 10? 
 
Di   1   2    3   4    5    6  7  8  9  10  
11/7  Slecht         Goed 
 
Wo   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
12/7  Slecht         Goed 
 
Do   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
13/7  Slecht         Goed 
 
Vr   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
14/7  Slecht         Goed 
 
2. Geef op onderstaande lijn met een kruisje aan hoe ver je bent 
gevorderd met je onderwerp en onderzoeksvragen. 
 
 
Di 11/7 
|________________________________________________ | 
Geen onderwerp         Definitief onderwerp 
 
Wo 12/7 
|________________________________________________| 
Geen onderwerp         Definitief onderwerp 
 
Do 13/7 
|________________________________________________| 
Geen onderwerp         Definitief onderwerp 
 
VR 14/7 
|________________________________________________ | 
Geen onderwerp         Definitief onderwerp 
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Di 11/7 
|________________________________________________ | 
Geen vraagstelling        Definitieve vraagstelling 
 
 
Wo 12/7 
|________________________________________________ | 
Geen vraagstelling        Definitieve vraagstelling 
 
Do 13/7 
|________________________________________________ | 
Geen vraagstelling        Definitieve vraagstelling 
  
Vr 14/7 
|________________________________________________ | 
Geen vraagstelling        Definitieve vraagstelling 
 
 
3. Geef hieronder aan wat je nog kunt en moet doen om te komen tot 
een definitieve onderwerpkeuze, een goede onderzoeksvraag en een 
(min of meer) definitieve onderzoeksopzet/plan van aanpak. Welke hulp 
heb je daarbij nog nodig? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________	
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Kies je een activiteiten PWS dan is je volgende stap het bepalen 
van je doelstelling 
 
Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, 
intenties, of goede voornemens. Om succesvol te zijn moet je zoveel mogelijk 
SMART doelen stellen.  
SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden. 
Een SMART-doelstelling geeft aan welke resultaten wanneer kunnen 
worden bereikt. Door een doelstelling SMART te formuleren is de kans groter 
dat er in de praktijk iets van terecht komt. 
 
Specifiek 
Omschrijf het doel duidelijk en concreet: 
Wat willen we bereiken? Wie zijn erbij betrokken? Waar gaan we het doen? 
Wanneer gebeurt het? Welke delen van de doelstelling zijn essentieel? 
Waarom willen we dit doel bereiken? 
 
Meetbaar 
Hoeveel gaan we doen? Hoe kunnen we dat meten? Er moet een systeem, 
methode en procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een 
bepaald moment bereikt is. 
Wat is er af als het af is? Doe zo mogelijk een nulmeting, om de startsituatie 
te bepalen. 
 
Activerend 
Zijn de betrokkenen bereid mee te werken om de doelstelling te halen? 
Vinden ze het leuk en krijgen ze er energie van? 
De doelstelling moet positief geformuleerd zijn. 
 
Realistisch 
Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met redelijke inspanningen? 
Hebben we voldoende kennis, middelen en bevoegdheden? Dit is belangrijk, 
want een onbereikbaar doel motiveert mensen niet en kan leiden tot een 
volledig mislukt PWS. 
 
Tijdgebonden 
Wanneer beginnen we met de activiteiten? Wanneer zijn we klaar? Wanneer is 
het doel bereikt? 
Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke startdatum en einddatum. 


