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1 Inleiding 
Een van de verplichte onderdelen van het schoolexamen is het maken van een 
profielwerkstuk. Dit is een grote praktische opdracht voor één vak of een 
combinatie van vakken van 80 studielasturen en vormt een mooie afsluiting van 
je loopbaan binnen het voortgezet onderwijs, waarbij je kan laten zien wat je de 
afgelopen jaren hebt geleerd. Daarnaast kun je het profielwerkstuk gebruiken 
om je motivatie voor een vervolgopleiding te laten zien, bijvoorbeeld door de 
keuze van het onderwerp.  
 
Voor het profielwerkstuk wordt een heel afgerond cijfer gegeven; dit cijfer maakt 

(samen met de cijfers CKV en maatschappijleer) deel uit van het combinatiecijfer. 

 
Je maakt een werkstuk voor één groot vak dat in jouw profiel zit of een combinatie 
van vakken. Voor HAVO is dit een vak met minimaal 320 SBU’s, voor VWO met 
minimaal 400 SBU’s. De SBU’s per vak vind je terug in het examenreglement.  
 
Je maakt het profielwerkstuk in principe samen met een partner. Jullie krijgen een 
vakdocent aangewezen die jullie gaat begeleiden met het profielwerkstuk. Deze 
vakdocent zal aan jullie worden toegewezen op basis van het vak en onderwerp dat 
je kiest.   
 
In dit informatieboekje vind je allereerst algemene informatie over het maken van je 
profielwerkstuk. Daarna staan alle stappen die je dient te doorlopen om je 
profielwerkstuk succesvol af te ronden.  
 
Indien je vragen hebt kun je ten eerste altijd terecht bij je profielwerkstukbegeleider. 

Kan deze je niet helpen of heb je nog geen profielwerkstukbegeleider dan kun je 

altijd je vragen stellen bij Mevrouw Vaassen (j.vaassen@stichtinglvo.nl) en bij 

Meneer Kerstges (e.kerstges@stichtinglvo.nl).  

 

mailto:j.vaassen@stichtinglvo.nl
mailto:e.kerstges@stichtinglvo.nl
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2 Algemene informatie 

2.1 Planning  

Tijdstip Fase Werkzaamheden 

Week 23 
 

Informatiebijeenkomst: 
introductie 

Introductie procedure profielwerkstuk 

Week 21 
Deadline 3 juli 
16.00u  

Oriënterende fase  - Oriëntatie op vak en onderwerp  
- Inschrijven via it’s learning op de 

vakken met onderwerp en 
motivatie.  
Let op: Je dient 3 keuzes aan te 
geven aflopend in prioriteit. 

Week 35 Toewijzing 
profielwerkstukgeleider 

Je krijgt te horen wie jullie 
profielwerkstuk begeleider is en je dient 
contact met hem/haar op te nemen voor 
de verdere begeleiding. 

Dinsdag 25 
augustus 
2020  

Informatiebijeenkomst: 
Opzet profielwerkstuk 

Onderwerpen die besproken worden: 
- Hoofd- en deelvragen; 
- Onderzoekvaardigheden; 
- Schrijven van het profielwerkstuk. 

Deadline 13 
september 
2020 21.00u  

Afbakenen van 
onderwerp en opstellen 
van hoofd- en 
deelvragen 

Inleveren via it’s learning en via mail 
begeleider.   

Deadline 11 
oktober 2020 
21.00u 

Plan van aanpak Je dient een toestemming te krijgen van 
je begeleider om je plan van aanpak uit 
te voeren.  

In overleg 
met 
begeleider  
  

Feedback plan van 
aanpak 

Plan gesprek in met begeleider 

In overleg 
met 
begeleider 

Uitvoering van 
onderzoek 

De leerling voert het plan van aanpak 
uit.  

Deadline 3 
januari 2021 
21.00u  

Eerste versie 
profielwerkstuk 

Digitaal via it’s learning en mailen naar 
begeleider. 

Deadline 11 
februari 2021 
21.00u 

Definitieve versie 
inleveren 

Digitaal via it’s learning en inleveren bij 
begeleider op papier of via mail.  

Dinsdag 23 
februari 2021 
15.00 tot 
18.00u 

Presentatie Presentatie van ongeveer 10 min. 

Uiterlijk 15 
maart 2021 

Beoordeling Begeleider roept je op voor gesprek. 
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2.2 Begeleiding 

De begeleider wordt aan je toegewezen op basis van het vak en onderwerp dat je 

hebt gekozen. Jij moet de begeleider(s) zo goed mogelijk gebruiken en op de hoogte 

houden. Zo krijgt je begeleider een beeld wat je hebt gedaan en wat je nodig hebt om 

je onderzoek verder te helpen. Omdat je begeleider(s) ook een oordeel moeten 

geven hoe goed je dit onderzoek hebt verricht, is er een aantal 

voortgangsgesprekken. Je moet een logboek bijhouden om te laten zien wat je hebt 

gedaan, welke afspraken je hebt gemaakt en vooral wat het resultaat daarvan was. 

Noteer ook steeds wat je hebt geleerd over het doen van onderzoek (reflecteren). Je 

krijgt niet alleen zelf een beter beeld wat je allemaal hebt gedaan, maar ook de 

begeleider kan dit proces beter volgen. Tot het inleveren van je definitieve hoofd- en 

deelvragen en/of hypothese heb je regelmatig overleg met je begeleider(s), om zo 

goed mogelijk af te bakenen waar je onderzoek naar toe leidt, welke informatie en 

materialen geschikt en relevant zijn. Deze fase sluit je voor de zomervakantie af met 

een plan van aanpak: hoe ga je na de zomervakantie het uitvoerende deel van je 

onderzoek aanpakken? In de eerste schoolweek in het examenjaar maak je 

afspraken met je begeleider over het vervolg. In de voortgangsgesprekken laat je 

zien hoe ver je bent en wat je nodig hebt om verder te kunnen. Neem altijd je 

logboek en documentatiemap mee bij die gesprekken. Bij deze gesprekken krijg je 

feedback en tips. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van initiatief voor het 

houden van de voortgangsgesprekken. 

2.3 Profielwerkstuk bij externe instelling 

Het is ook mogelijk om bij een externe instelling het profielwerkstuk te maken. 

Hogescholen en universiteiten  hebben hiervoor vaak zelfs een eigen programma en 

aanbod. De mogelijkheden zijn bijna onuitputtelijk, maar je zult dan zelf op zoek 

moeten gaan op de verschillende websites van die onderwijsinstellingen. Hogeschool 

Zuyd heeft haar aanbod staan op https://www.zuyd.nl/studeren/hulp-bij-

studiekeuze/maak-het-mee/profielwerkstuk.   

2.4 Inleveren en te laat inleveren, 

Zorg dat je aan alle deadlines houdt, anders levert dit een lager cijfer op. Deadlines 

staan duidelijk aangegeven in de planning. Indien je iets dient in te leveren, dien je 

dit in te leveren via it’s learning en te mailen naar je begeleider. De definitieve vrsie 

lever ook nog een schriftelijk in bij je begeleider.  

Wat gebeurt er als het PWS niet op tijd wordt ingeleverd? In het examenreglement is 

dat vastgelegd als een 'onregelmatigheid'. De examencommissie zal je daarvan op 

de hoogte stellen. Je loopt dan wel het risico dat je cijfer lager wordt, je een 

herkansing moet missen of dat je het onderzoek niet kunt presenteren, maar later 

apart moet afsluiten.  

2.5 Plagiaat, fraude en herkansing.  

Plagiaat is uiteraard verboden. Dit is het geval als je teksten van anderen gebruikt 

zonder de bronnen te vermelden. Als je iets citeert dan mag dat hooguit vijf regels 

maximaal zijn. Wil je meer gebruiken, dan moet je verwijzen naar een bijlage. Je 

begeleider controleert dit bij het inleveren. Bij geconstateerd plagiaat van 25% of 

meer wordt het cijfer 1 toegekend. Daarna is aanpassing niet meer mogelijk. 

https://www.zuyd.nl/studeren/hulp-bij-studiekeuze/maak-het-mee/profielwerkstuk
https://www.zuyd.nl/studeren/hulp-bij-studiekeuze/maak-het-mee/profielwerkstuk
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Wat gebeurt er als het PWS onvoldoende is? Als het cijfer voor je PWS een 4 of een 

5 is dan gaat het om het gemiddelde combinatiecijfer. Als je PWS lager is dan een 4 

dan heb je wel een probleem: je mag dan geen examen doen. Kun je het PWS 

herkansen? Vanwege de omvang van 80 uur is het na half februari praktisch niet 

meer mogelijk om in je examenjaar het PWS nog te herkansen. Dat gaat je veel 

teveel tijd kosten. Als je vermoedt dat je het verslag niet op tijd kunt inleveren, vraag 

dan tijdig (voor de inleverdatum) schriftelijk uitstel aan. 

2.6 It’s learning 

Extra informatie en handige documenten voor het maken van je profielwerkstuk zijn 

terug te vinden op it’s learning bij vaksite ‘organisatie bovenbouw’.  
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2.7 Beoordeling 

 

 

  

Naam leerling(en):

Afdeling en klas:

Begeleider:

Vak:

Titel profielwerkstuk:

Cijfer profielwerkstuk: 1,0
Fase 1: hoofd/deelvragen, pva, literatuur

Kwaliteit  hoofd- en deelvragen (5%)

Plan van aanpak / tijdsplanning (5%)

Voorlopige literatuurlijst (5%)

aantal behaalde punten: 0

Fase 2: eerste versie profielwerkstuk

Feedback van docent opgevolgd (5%)

Eerste opzet van pws (5%)

aantal behaalde punten: 0

Fase 3: het definitieve profielwerkstuk

Voorblad / samenv. / inhoudsopg. (5%)

Inleiding (5%)

Theoretische achtergrond (10%)

Uitleg onderzoeksplan (5%)

Resultaten en conclusie (20%)

Discussie / evaluatie (5%)

Literatuurlijst / APA (5%)

Feedback docent opgevolgd (5%)

Taalgebruik en layout (5%)

aantal behaalde punten: 0

Fase 4: de presentatie

PWS: inleiding, onderwerp, toelichting keuze (2%)

Inhoud: hypothese, deelvragen, uitsmijter (2%)

Tijd: goed benut, te lang/kort? (2%)

Contact: houding, oogcontact, enthousiasme (2%)

Heldere taal: haperingen, correcte zinnen (2%)

aantal behaalde punten: 0

geen punten

geen punten

geen punten

geen punten

geen punten

geen punten

weging 10% - kan ingevuld worden na de presentatie

slecht onvoldoende voldoende goed uitstekend

geen punten

geen punten

geen punten

weging 65% - kan ingevuld worden na inleveren definitieve versie (9 infoboekje)

slecht onvoldoende voldoende goed uitstekend

geen punten

geen punten

geen punten

geen punten

geen punten

slecht onvoldoende voldoende goed uitstekend

Beoordelingsformulier Profielwerkstuk

geen punten

geen punten

zet hieronder in de hokjes een "x" ter beoordeling van het onderdeel

weging 15% - kan ingevuld worden na doorlopen 4/5/6/7 infoboekje

slecht onvoldoende voldoende goed uitstekend

geen punten

geen punten

geen punten

weging 10% - kan ingevuld worden na inleveren eerste versie (7/8/9 infoboekje)
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3 Oriëntatie onderwerp 
De eerste fase van je profielwerkstuk is het oriënteren naar een onderwerp samen 

met je partner. Het is belangrijk dat jullie een onderwerp vinden wat jullie beide 

interessant vinden. Je kunt dit doen door onderstaande opdracht samen uit te 

voeren.  

Tip: Het onderwerp moet bij het gekozen profielvak passen. Als er raakvlakken 

zitten met andere profielvakken maakt dat het onderwerp sterker. Als je nog geen 

onderwerp weet kunnen de volgende opdrachten je helpen om er een te vinden. 

3.1 Aanpak  

 

 
Brainstorm (5 minuten) 

 
Schrijf (individueel) zo veel mogelijk verschillende onderwerpen die je leuk 
lijken op in het lege vak hieronder. 
Geef met kleuren aan welke verschillende onderwerpen bij elkaar horen. 

 

 

 

 
Overleg (10 minuten) 

- Vergelijk jouw onderwerpen met de onderwerpen van je partner. 

-  Selecteer de drie meest geschikte onderwerpen en rangschik ze hieronder 
van één tot drie. 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
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3.2 Inspiratie 
Als je na de opdracht nog steeds geen inspiratie hebt kijk op de volgende websites:  

- https://www.ru.nl/pucsociety/scholieren/profielwerkstuk/onderwerpen-

profielwerkstuk-thema/ 

3.3 Doen en inleveren 

Wat dien je allemaal voor deze deadline aan te leveren? Als je het profielwerkstuk 

samen met iemand maakt (dat heeft voorkeur), geef je aan met wie dat dit is. Verder 

geven jullie je top 3 van onderwerpen aan die jullie interessant vinden om een 

profielwerkstuk over te maken. Per onderwerp geef je aan bij welk vak het aansluit en 

jullie motivatie voor het onderwerp. Je levert dit in via de opdracht die klaar staat in 

it’s learning.  

 

  

https://www.ru.nl/pucsociety/scholieren/profielwerkstuk/onderwerpen-profielwerkstuk-thema/
https://www.ru.nl/pucsociety/scholieren/profielwerkstuk/onderwerpen-profielwerkstuk-thema/


12 
 

4 Afbakenen van het onderwerp 
Grote kans dat je onderwerp zeer breed is, zoals ‘Tweede wereldoorlog’, ‘obesitas’, 

‘kleurstoffen’, … Je gaat een onderzoek doet over een klein stuk van het gekozen 

onderwerp, vandaar dat je je onderwerp gaat afbakenen. Om het onderwerp af te 

bakenen, ga je je verdiepen in het onderwerp. Op deze manier ga je op zoek naar 

welk aspect van het onderwerp je aanspreekt, maar ook wat haalbaar is om te 

onderzoeken binnen 80 uur en de faciliteiten die school (of een externe instelling) te 

bieden heeft.  

4.1 Aanpak 

Verdiepen in het onderwerp doe je door literatuur hierover te lezen. Het is belangrijk 

om betrouwbare literatuur te gebruiken voor je profielwerkstuk. Onderstaande tips 

kunnen jullie helpen met literatuur: 

- Zoek op kernbegrippen uit je onderwerp, bijvoorbeeld: ‘alcohol’, ‘leeftijdgrens 

18 jaar’, ‘campagne NIX18’, ‘gevolgen voor horeca’, ‘invloed ouders’. 

- Vind je te weinig informatie? Probeer het dan eens met synoniemen voor je 

zoekwoorden of zoek met Engelse termen (levert vaak meer informatie op). 

- Zoek vooral naar bronnen uit de laatste tien jaar. 

- Gebruik de ‘sneeuwbalmethode’: vaak kan een (hoofdstuk uit een) boek, een 

artikel uit een tijdschrift of uit de wetenschapsbijlage van een krant, een 

publicatie op internet (bijvoorbeeld in een blog) dienen als ‘sleuteldocument’. 

Een sleuteldocument bevat citaten of verwijzingen naar andere bronnen over 

hetzelfde onderwerp. Als je in de bronvermelding gaat kijken, vind je weer 

nieuwe verwijzingen. Zo kom je snel verder. 

- Zoek voor wetenschappelijke publicaties ook eens via Google Scholar       

https://scholar.google.nl/ of Lexis Nexis krantenbank voor 

scholieren https://academic.lexisnexis.nl/krantenbank/advancedsearch-form/ 

- Wees kritisch naar de bronnen die je gebruikt. Kijk goed naar de bron en de 

auteurs achter de site. Wat weet je hierover en wat zegt dit over de informatie 

die je vindt? 

- Gooi artikelen niet te snel weg, wellicht heb je ze later nog nodig. Bewaar in 

elk geval de volledige link naar de website in een document waar je alle 

nuttige bronnen plaatst.  

4.2 Doen 
Zoek minstens 4 bronnen op over je onderwerp. Gebruik hierbij bovenstaande tips. 

Baken je onderwerp af op, bijvoorbeeld doelgroep, sector, regio,…   

https://scholar.google.nl/
https://academic.lexisnexis.nl/krantenbank/advancedsearch-form/
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5 Opstellen hoofdvraag 

5.1 Aanpak 

Het opstellen van een hoofdvraag is niet zo simpel als het lijkt. Er zijn een aantal 

voorwaarden voor het opstellen van een hoofdvraag, namelijk: 

- Afgebakend: wie is de doelgroep, wat is de regio, wat is de sector? 

- Eenduidig: de vraag bestaat uit één vraag. 

- Haalbaar: je hebt 80 uur de tijd om de vraag te beantwoorden. 

- Antwoord is geen ‘ja’ of ‘nee’: formuleer een open vraag. 

- Het antwoord is niet op te zoeken, maar moet onderzocht worden. 

Deze voorwaarden worden uitgelegd aan de hand van enkele voorbeelden: 

Hoofdvraag Geschikte 
hoofdvraag? 

Uitleg a.d.h.v. voorwaarden 

Verwerkt de haven van 
Rotterdam wereldwijd de 
meeste containers? 

Nee Geen open vraag. Je kunt dit 
beantwoorden met ‘ja’ of ‘nee’. 

Waarom is de haven van 
Rotterdam zo belangrijk? 

Nee Niet genoeg afgebakend. Dit is veel 
te breed onderwerp. 

Wat is de betekenis van de 
haven van Rotterdam voor 
de Nederlandse economie? 

Ja Voldoet aan alle voorwaarden.  

Hoe privacygevoelig is 
Facebook? 

Nee Niet genoeg afgebakend.  

Welke invloed heeft 
Facebook op middelbare 
scholieren? 

Ja  

Hoe goed werkt Facebook? Nee Dit is niet eenduidig, maar zeer 
subjectief. Het antwoord verschilt 
van persoon tot persoon. 

Is het slim om je huis te 
kopen en verkopen via 
Facebook? 

Nee Niet genoeg afgebakend, want je 
stelt hier twee vragen.  
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5.2 Doen en checklist 

Stel een hoofdvraag op voor jouw afgebakende onderwerp. Indien je denkt dat je een 

goede hoofdvraag hebt, doe je de volgende checklist: 

√ CHECKLIST HOOFDVRAAG 

 De vraag interesseert me 

 De vraag is in begrijpelijke taal geformuleerd 

 De vraag is geformuleerd als vraagzin 

 De vraag heeft een open antwoord (dus geen ‘ja’ of ‘nee’) 

 De vraag bestaat uit maar één vraag   

 De vraag bevat geen veronderstellingen of waardeoordelen 

 De vraag is afgebakend 

 Het beantwoorden van de vraag is haalbaar in de tijd en met de 
mogelijkheden die ik heb 

 De vraag is een onderzoeksvraag, geen opzoekvraag 
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6 Opstellen deelvragen 

6.1 Aanpak 

Als je een goede hoofdvraag hebt geformuleerd, ga je aan de slag met de 

deelvragen. Ook hier zijn een aantal voorwaarden voor: 

- Afgebakende vragen; 

- Afgeleid van de hoofdvraag; 

- Beantwoorden alle een deel van de hoofdvraag; 

- Alle deelvragen beantwoord = hoofdvraag beantwoord; 

- Deelvragen kun je beantwoorden vanuit literatuur en praktijk; 

6.2 Doen en checklist 

Bedenk bij jouw hoofdvraag ongeveer 4 deelvragen. Zet deze deelvragen vervolgens 
in een logische volgorde. Bepaal hoe je de deelvragen gaat beantwoorden: vanuit 
theorie of vanuit praktijk. Theorie is met behulp van literatuur en praktijk is met 
behulp van een onderzoek, bijv. enquête, experiment, interview,… (Verdere uitleg 
hierover volgt). Je profielwerkstuk bestaat altijd voor een deel uit theorie! Zorg ervoor 
dat je alle bovenstaande stappen kunt beargumenteren. 
 
Nadat je de deelvragen hebt opgesteld doe je de volgende checklist: 
 

 

6.3 Inleveren 

Voor deze deadline lever je de hoofdvraag en deelvragen in. Je geeft per deelvraag 

aan of je deze vanuit theorie of praktijk gaat beantwoorden.  
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7 Plan van aanpak 
Aan de hand van je hoofd- en deelvragen ga je je plan van aanpak maken. Hierin 

schrijf je wat je precies gaat doen om je deelvragen te beantwoorden.  

7.1 Aanpak 

Voordat je begint met het schrijven je plan van aanpak is het belangrijk om het soort 

onderzoek te kiezen.  

7.1.1 Literatuuronderzoek/bronnenonderzoek 

Het uitvoeren van een literatuuronderzoek/bronnenonderzoek is altijd aanwezig in 

ieder profielwerkstuk onder het kopje ‘theoretisch kader’. Het kan zijn dat je de 

hoofdvraag kunt beantwoorden met behulp van enkel een 

literatuuronderzoek/bronnenonderzoek.   

Het uitvoeren van een bronnenonderzoek bestaat uit het opsporen en combineren 

van (vak)literatuur, krantenartikelen, interviews, rapporten, memo’s, verslagen, 

internetpagina’s,… Een bronnenonderzoek is vooral zinvol in een eerste projectfase: 

de informatie die je verzamelt kan helpen een onderbouwd en creatief 

project(voorstel) uit te werken. Het kan je nieuwe inzichten bieden, helpen actuele 

ontwikkelingen op te volgen, een stand van zaken op te stellen etc. Door je te 

verdiepen kan je een zicht krijgen op bijvoorbeeld andere (buitenlandse) projecten, 

welke aanpak bij x of y goed of net slecht werkte, welke alternatieven er zijn etc.  

7.1.2 Proefondervindelijk onderzoek 

De meeste profielwerkstukken zijn proefondervindelijke onderzoeken. Na een 

literatuuronderzoek om je te verdiepen in het onderwerp ga je vervolgens een 

onderzoek uitvoeren. Je kunt kwantiteit of kwalitatief onderzoek uitvoeren.  

7.1.2.1 Kwantitatief onderzoek 

Bij een kwantitatief onderzoek verkrijg je resultaten in getallen. Het gaat dus om 

hoeveelheid van resultaten. Deze resultaten zijn te verkrijgen door bijvoorbeeld een 

enquête, observatie, experiment uit te voeren. In het volgende hoofdstuk krijg je 

uitgebreide informatie hoe je een enquête kunt opstellen.  

7.1.2.2 Kwalitatief onderzoek 

Bij een kwalitatief onderzoek verkrijg je resultaten in woorden. Het gaat dus om 

kwaliteit/diepgang van resultaten. Deze resultaten zijn te verkrijgen door bijvoorbeeld 

een interview uit te voeren of literatuur te vergelijken. In het volgende hoofdstuk krijg 

je uitgebreide informatie hoe je een interview kunt opstellen. 

7.1.3 Ontwerpen 

Voor je profielwerkstuk kun je ook iets ontwerpen. Hierbij doorloop je de volgende 

stappen: productverkenning, doelgroep verkenning, programma van eisen, prototype, 

testen, bouwen en evalueren en het ontwerp. 

7.1.4 Modelleren 

Voor je profielwerkstuk kun je ook een model maken. Hierbij doorloop je de volgende 

stappen: modelleer-leervraag, modelschets, experimenteren (software), model 

maken, testen en wiskundig model centraal. 
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7.2 Doen en inleveren 

Lever jouw plan van aanpak in voor de deadline. Afhankelijk van je soort 

profielwerkstuk lever je het volgende in: 

Soort profielwerkstuk Plan van aanpak bevat: 

Literatuuronderzoek - Hoofd- en deelvragen 
- Theoretische achtergrond 
- Hoe ga je het verdere 

literatuuronderzoek uitvoeren? 
Welke bronnen ga je gebruiken? 

- Tijdsplanning  

Proefondervindelijk onderzoek - Hoofd- en deelvragen 
- Theoretische achtergrond 
- Onderzoeksmethode (enquête, 

interview, experiment….) 
- Aangeven wat je precies wil 

onderzoeken met de 
onderzoeksmethode en 
materialen aangeven die je nodig 
hebt voor het onderzoek.  

- Tijdsplanning  

Ontwerpen - Hoofd- en deelvragen 
- Theoretische achtergrond 
- Productverkenning,  
- Doelgroep verkenning 
- Programma van eisen 
- Tijdsplanning  

Modelleren - Hoofd- en deelvragen 
- Theoretische achtergrond 
- Modelschets 
- Tijdsplanning 
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8 Resultaten 
Tijdens deze fase ga je het plan van aanpak dat je hebt opgesteld uitvoeren en 

resultaten verzamelen. Hieronder is extra informatie te vinden voor het opstellen van 

een enquête of het afnemen van een interview.  

8.1 Aanpak  

8.1.1 Enquête 

Een enquête is een middel om je onderzoek te onderbouwen met een 
representatieve mening of statistische gegevens. Je gebruikt een enquête wanneer 
je iets op kwantitatief (cijfermatig) niveau wilt onderzoeken.  
 

8.1.1.1 Een enquête opstellen  

Bij een enquête wordt gebruik gemaakt van een standaard vragenlijst, die aan 

meerdere personen of bedrijven wordt voorgelegd. Hierbij kan de hele 

onderzoeksdoelgroep (populatie) worden ondervraagd, bijvoorbeeld alle 150 

studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie in Eindhoven. 

Als de onderzoeksdoelgroep groot is (bijvoorbeeld 18.000 studenten van ROC 

Eindhoven) wordt slechts een deel hiervan ondervraagd (steekproef) om tijd en 

kosten te besparen.  

 

8.1.1.2 Soorten vragen 

Er zijn verschillende soorten vragen met bijbehorende vormen van het antwoord:  
Directe vraag  (het antwoord is eenduidig, de vraag kan maar op één manier 

worden geïnterpreteerd). 
Gesloten vraag  (het antwoord is ja of nee, juist of onjuist). Ze zijn gemakkelijk te 

verwerken dus tijds- en kostenbesparend. Je krijgt echter wel 
minder en oppervlakkiger informatie. De antwoordmogelijkheden 
die bij gesloten vragen worden gegeven moeten aan een aantal 
voorwaarden voldoen:  
• voor iedere respondent moet er een passend antwoord tussen 
zitten (eventueel ‘weet niet’ of ‘niet van toepassing’ toevoegen bij 
vragen die een respondent niet kan beantwoorden);  
• gebruik eventueel halfopen vragen: gesloten vragen met één 
open, laatste alternatief, bijvoorbeeld ‘anders namelijk’; 
• als het kan bij elke vraag dezelfde antwoordmogelijkheden 
gebruiken; 
• de beschikbare antwoorden mogen elkaar niet overlappen, 
moeten elkaar uitsluiten;  
• gebruik evenveel positieve als negatieve 
antwoordmogelijkheden;  
• de antwoorden moeten eenduidig zijn, maar op één manier 
uitgelegd kunnen worden.  

Open vraag   (het antwoord is een zin, en is daarom moeilijk te verwerken, niet  
geschikt als enquêtemiddel). 

Aanvulzin  (het antwoord is een vrij te kiezen woord - moeilijk te verwerken, 
niet geschikt). 

Meerkeuzevraag (het antwoord is één van de aangegeven alternatieven. Dat kan 
een keuze zijn uit een aantal woorden. Het kan ook een keuze 
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zijn voor een getal op een schaal, zoals van 0 tot 10, van ‘nooit’ 
tot ‘altijd’, van ‘zeker niet’ tot ‘zeker wel’, van ‘volledig mee 
oneens’ tot volledig mee eens’). 

Rangschikken  (het antwoord bestaat uit een volgorde die moet worden gegeven 
aan een aantal aangegeven alternatieven. Bijvoorbeeld: de 
belangrijkste krijgt een 1, de minst belangrijke een 5).  

Lijst met mogelijke antwoorden  (het antwoord bestaat uit het aankruisen van een 
of meer mogelijkheden). 
 

8.1.1.3 Aandachtspunten 

1 Bepaal uit wie de doelgroep van de enquête moet bestaan. 
2 Maak je enquête niet te lang en houd het eenvoudig.  
4 De vraag moet duidelijk zijn. Als de geënquêteerde (de respondent) de vraag 

namelijk niet snapt, zal hij ook geen bruikbaar antwoord geven.  
5 Vraag maar één ding tegelijk (dus niet: ‘gaat u vaak naar bioscoop of 

theater’?);  
6 Maak de vragen niet te lang (hoe korter, hoe duidelijker!);  
7 Stel concrete vragen (geen vage, subjectieve termen erin zoals ‘vaak’, 

‘regelmatig’, ‘soms’);  
8 Pas het taalgebruik aan de doelgroep aan (moeilijke termen kunnen wel bij 

advocaten maar niet bij basisschoolkinderen);  
9 Bedenk bij iedere vraag: wat kan ik met de antwoorden? (houd je doel in de 

gaten!);  
10 zet de vragen in een voor de respondent logische volgorde (maak een 

logische indeling in blokken van vragen en bevraag in ieder blok een ander 
onderwerp);  

11 Begin de enquête altijd met vragen die je doelgroep in kaart brengen. 
12 Vermijd open vragen. 
13 Controleer de enquête op spelfouten en lay-out 
14 Laat je enquête altijd controleren door je begeleider voor je de enquête 

verzend! 
 

8.1.1.4 Hoe neem je een enquête af?  

De gemakkelijkste manier om een enquête af te nemen is digitaal. Via diverse 
websites is het mogelijk om een enquête te maken en rond te zenden. Vaak bieden 
websites ook de optie om de resultaten te analyseren. Dat scheelt veel werk! 
Een geschikt programma om mee te werken in Forms. Dit zit gekoppeld aan 
Office365 en via jullie e-mailaccount van school kunnen jullie hierbij. De enquête die 
aan het begin van dit blok Onderzoeksvaardigheden is verstuurd, is ook gemaakt via 
Forms.  
Andere opties zijn surveymonkey.com en survio.com 
 

8.1.1.5  Verwerking resultaten  

Is het onderzoek afgesloten en heb je voldoende respons gekregen? Dan kun je de 
gegevens gaan verwerken. Heb je een enquête met meerkeuze/gesloten vragen,  
dan kun je de antwoorden verwerken in Excel of de uitkomsten online bekijken als je 
een online tool hebt gebruikt.  
In het verslag van je onderzoek moet je bij elke vraag de resultaten opnemen. Dit 
betekent dat je bij elke vraag via een diagram en door een kort begeleidend schrijven 
moet vertellen wat de uitkomst is van deze onderzoeksvraag. 
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Na het weergeven van de resultaten, ga je de resultaten analyseren. Dit houdt in dat 
je conclusies gaat verbinden aan de resultaten.  
 

8.1.1.6 Voordelen van een enquête 

Één algemene vragenlijst 
Grote doelgroep mogelijk 
Anonieme deelname mogelijk 
Door gesloten vragen is analyseren van de resultaten relatief eenvoudig 
 

8.1.1.7 Nadelen van een enquête 

Relatief weinig diepgang en details 
Anonieme deelname betekent geen mogelijkheid tot doorvragen na ontvangen 
antwoorden 
 

8.2 Interview 
Het interview kun je inzetten om kwalitatief of kwantitatief onderzoek te doen te doen. 
Kwantitatief onderzoek probeert feiten te achterhalen, waarbij de resultaten vaak 
worden uitgedrukt in cijfers. Kwalitatief onderzoek is meer beschrijvend van aard en 
richt zich op interpretaties, ervaringen en betekenis. Kwalitatieve resultaten worden 
meestal weergegeven in woorden. 
 

8.2.1.1 Interview afnemen 

Veel informatie voor het beantwoorden van hoofd- en deelvragen vind je al in de 
bronnen die je hebt verzameld. Een interview gebruik je omdat je op zoek bent naar 
Een mening  Mocht je een onderzoek doen naar de vraag of sprookjes 

wel kindvriendelijk zijn, dan hoef je geen toelichting van 
een specialist te hebben. Je kunt namelijk mensen in je 
omgeving naar hun mening vragen en van deze 
gesprekken bijvoorbeeld een onderscheid tussen jong en 
oud maken. 

Een persoonlijke ervaring  Een interview voegt een diepere laag toe aan je 
onderzoek. Dit is zeker het geval als het om persoonlijke 
verhalen gaat. Als je bijvoorbeeld een onderzoek doet 
naar de bouw van de Berlijnse muur, dan kan praten met 
ooggetuigen een interessante toevoeging zijn. 
Persoonlijke ervaringen maken je profielwerkstuk 
levendig. 

Nieuwe inzichten of feiten  Stel: je doet een onderzoek naar dyslexie en hoe 
dat wordt gediagnosticeerd, dan kan je bijvoorbeeld een 
remedial teacher van een scholengroep interviewen over 
zijn of haar ervaring vanuit de praktijk.  

 
Een interview is een vraaggesprek. Wanneer je goede vragen stelt aan de juiste 
persoon, krijg je informatie die je kunt gebruiken bij je opdracht of onderzoek.  
Er zijn verschillende vormen van vragen: 
Directe vraag  (is eenduidig, want de vraag kan maar op één manier worden 

geïnterpreteerd); 
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Indirecte vraag  (is niet eenduidig, want deze kan op verschillende manieren 
worden geïnterpreteerd, zodat er ook verschillende antwoorden 
mogelijk zijn); 

Gesloten vraag  (die begint bijv. met ‘wanneer’ of ‘waar’ of het antwoord is 
bijvoorbeeld een getal, ja of nee, juist of onjuist); 
een open vraag (die start begint bijv. met hoe, waarom, het 
antwoord is vaak uitvoeriger, bijvoorbeeld een beschrijving). 

 
 

8.2.1.2 Aandachtspunten bij uitvoeren interview 

1 Bepaal wie je wil interviewen en waarom. Zorg ervoor dat je deze keuze 
kunt verantwoorden. 

2 Bepaal welke onderwerpen in het interview aan bod moeten komen. 
Koppel de onderwerpen aan je hoofd- en deelvragen. 

3 Stel een vragenlijst op, op basis van de vastgestelde onderwerpen. 
4 Neem de vragenlijst goed in je op, zodat je uit je hoofd weet welke 

vragen je per onderwerp kunt gaan stellen. Tijdens het gesprek gebruik 
je die lijst niet als een papieren leidraad, maar je stelt je vragen zoals 
het uitkomt. Daardoor kan je beter inhaken op de eerder gegeven 
antwoorden en blijft het gesprek levendig. 

5 Leg aan de geïnterviewde goed uit wat je bedoeling is van je onderzoek 
en van je interview. Geef aan, dat je later iets van de presentatie laat 
zien waarin dat interview is verwerkt (in het werkstuk en/of op de 
profielwerkstukavond). 

6 Maak een duidelijke afspraak over het afnamemoment van het 
interview. Zorg voor voldoende tijd en een rustige omgeving. 

7 Zorg voor opnameapparatuur. Het gehele gesprek moet opgenomen 
worden om het later te kunnen verwerken in je onderzoeksverslag. 
Overleg wel eerst met de geïnterviewde over het gebruik van je 
opnameapparatuur. 

8 Gebruik bij het interview je lijstje met de hoofdonderwerpen en laat die 
eventueel zien voordat je met de vragen per onderwerp begint. 
Daardoor krijgt de geïnterviewde meteen een beeld van jouw serieuze 
aanpak en houdt hij/zij zelf ook een beetje de structuur in de gaten. 

9  Vraag om uitleg wanneer iets niet duidelijk is. Vraag door om dieper op 
het onderwerp in te kunnen gaan. Vraag om argumenten als het om 
een mening gaat. Geef eventueel tegenargumenten. Hierdoor stuur je 
de geïnterviewde naar een zo goed mogelijke omschreven mening of 
uitleg. 

10  Wanneer je aantekeningen maakt, probeer die dan zo kort mogelijk op 
te schrijven. 

11  Bedank voor het interview. Het is wel zo netjes om een attentie mee te 
nemen  
als dank. 
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8.2.1.3 Aandachtspunten bij uitwerken interview 

1 Werk het interview zo snel mogelijk uit, want het zit dan nog goed in je 
hoofd.  
Je hebt uiteraard ook altijd de opnames om bij de uitwerking te 
gebruiken. 

2  De uitwerking kan bestaan uit een doorlopend verhaal in de hij- of zij-
vorm of uit een opzet met vragen en antwoorden.  

3  Vertel in je uitwerking ook iets over de achtergrond van de 
geïnterviewde en waarom je hem/haar gekozen hebt. Laat zien dat het 
een verantwoorde keuze was. 

4  Laat de geïnterviewde altijd het eindresultaat zien. 
5  Het compleet uitgewerkte interview wordt als bijlage bij je 

profielwerkstuk gevoegd. In het verslag zelf neem je de belangrijkste 
onderdelen op. 
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9 Schrijven van het profielwerkstuk 
Als je de resultaten hebt verzameld, kun je conclusies trekken en beginnen met 

schrijven van je profielwerkstuk.  

9.1 Aanpak 
De opzet van je profielwerkstuk is als volgt: 

Voorblad 

Titel van je profielwerkstuk (zelf bedenken)  

- je naam/jullie namen  

- je klas  

- naam begeleider  

- datum 

Samenvatting 

Geef een korte samenvatting van je profielwerkstuk, waarbij de nadruk ligt op de 

hoofdvraag en de conclusie. 

Inhoudsopgave 

Maak in je verslag gebruik van paginanummering. 

Inleiding 

- Onderwerp inleiden  

- Waarom heb je voor dit onderwerp gekozen?  

- Onderzoeksvraag en deelvragen  

- Hypothese (indien mogelijk)  

- Wat kan de lezer in dit verslag verwachten? 

Theoretische achtergrond 

Op welke theorie is het onderzoek gebaseerd? Wat is al bekend over dit onderwerp? 

Welke verbanden zijn er al bekend, welke heb je afgeleid (en hoe) voordat je begon 

met je experimenten? Welke grootheden en formules gebruik je? 

Materiaal en werkwijze 

- Welke onderzoeksmethoden heb je gebruikt?   

- Hoe ben je te werk gegaan bij het onderzoek?  

- Verwijs naar plan van aanpak (zie bijlage). 

Resultaten 

Raadzaam is om per deelvraag een hoofdstuk te gebruiken. 

Conclusie 

Geef zo helder mogelijk antwoord op je hoofdvraag en deelvragen. Geef die 

antwoorden kort en bondig. Je hoeft niet aan te geven waarom je deze conclusies 

trekt, dat staat als het goed is al in het hoofdstuk met resultaten. 
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Discussie/evaluatie 

Wat ging goed/fout bij dit profielwerkstuk? Hoe kijk je erop terug? Hoe nauwkeurig 

zijn de (meet)resultaten? Maak hierbij onderscheid tussen het resultaat van je 

onderzoek (product) en hoe je onderzoek is verlopen (proces). Heb je aanbevelingen 

voor vervolgonderzoek of hoe het onderzoek beter gedaan kan worden? 

Bronnenlijst  

Hoe verwerk je informatie en uitspraken van anderen en uit bronnen?  

- Citeren. Als je letterlijk iets van iemand overneemt, dan moet je dat citeren 

met 'aanhalingstekens'. Je mag maximaal vijf regels tekst letterlijk citeren in je 

verslag. Wil je meer tekst letterlijk citeren, verwijs dan naar de tekst die je in 

een bijlage toevoegt.  

- Parafraseren wil zeggen het kort en bondig samenvatten in eigen woorden 

van een korte tekst of uitspraak van iemand anders. In een interview gebruik 

je dit als samenvatting en bevestiging van het antwoord op je vraag.  

- Samenvatten is het in eigen woorden beschrijven van een grotere tekst, 

waarbij je verwijst naar de auteur(s) en het jaartal van de publicatie. Uiteraard 

moet je die bron opnemen in je literatuurlijst. In Microsoft Word (vanaf 2010) 

kun je die bronnen makkelijk invoegen volgens de APA-stijl. Dat is een 

internationale vastgestelde norm die veel wordt gebruikt als bronvermelding. 

- Bronnen vermelden kun je verschillende manieren doen. Maak een keuze uit 

de onderstaande drie mogelijkheden en pas deze keuze overal in je verslag 

toe:  

• Voetnoten1 komen onder aan de pagina te staan. In Microsoft Word 

vind je de knop voetnoten bij het werkblad 'verwijzingen'. 

• Eindnoten komen helemaal achter aan het verslag te staan. Het 

voordeel is dat daar alle eindnoten bij elkaar staan. Je moet er wel 

steeds naar bladeren. Het vergroot de leesbaarheid van de tekst 

omdat er alleen een cijfer van de eindnoot komt te staan. 

• (In de tekst). Als je naar een bron verwijst in de tekst dan kun je 

volstaan met het tussen haakjes vermelden van de eerste auteur en 

de datum (Anthoni, 2014). In de bronnen- of literatuurlijst vind je deze 

bron dan volledig vermeld in de APA-stijl2 . In Microsoft Word kun je 

bronnen toevoegen in de bibliografie, zodat je daar steeds je bronnen 

kunt bijhouden en na afloop de bibliografie kunt invoegen. Alles wordt 

dan automatisch in de APA-stijl weergegeven. 

                                            
1 Dit is een voetnoot. Het voordeel is dat je meer kunt uitleggen dan in de tekst mogelijk is. Het nadeel 
van voetnoten is dat je een hele opsomming van voetnoten kunt krijgen als je in een tekst veel naar 
bronnen verwijst. Daardoor wordt de ruimte voor de tekst steeds kleiner. Kies hier dus liever niet voor. 
2 APA-stijl is een internationale en veelgebruikte afspraak hoe je bronnen vermeld. Auteur met 
Achternaam, voorletter., tweede auteur, voorletter. (jaar van publicatie). De titel van de publicatie 
cursief. Eventueel een ondertitel niet cursief. Plaats van de uitgeverij: de uitgeverij. Voor 
internetbronnen moet je de precieze URL vermelden (met tussen haakjes wanneer je het hebt 
geraadpleegd). Kijk op filmpje op YouTube over bronnen vermelden via APA-stijl 
(https://www.youtube.com/watch?v=Rxv9JxRx2uQ (geraadpleegd op 13 april 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rxv9JxRx2uQ
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- Specifieke pagina of website. Om de controleerbaarheid te vergroten moet je 

veel specifieker zijn naar de bron waar je naar verwijst. Bijvoorbeeld bij het 

vak geschiedenis is de eis dat je het paginanummer bij de bron vermeldt. In 

de tekst vermeld je dan de bron (De Vries, 2014, pag. 5). 

Bijlagen  

Enquêtes, interviews, zeer uitgebreide onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld in tabellen 

en grafieken), etc. zijn vaak te omvangrijk om toe te voegen aan een hoofdstuk. 

Voeg deze dan ook als bijlage toe aan je werkstuk. Zo kun je in de hoofdstukken 

verwijzen naar deze bijlagen. Eén van de bijlagen is je plan van aanpak. 

Logboek  

Lever je logboek samen met het verslag in. Het logboek is geen onderdeel van het 

verslag. 

9.2 Inleveren eerste versie 

Alle resultaten zijn verzameld en verwerkt. Je hebt je schriftelijk verslag geschreven 

volgens bovenstaande opzet. Je dient je eerste versie. Deze versie bevat alle 

resultaten en verwerkingen! 

9.3 Inleveren definitieve versie 

Van je profielwerkstukbegeleider heb je feedback gekregen op je eerste versie. 

Verwerk deze feedback en lever voor de deadline de definitieve versie in. Deze 

versie lever je in via it’s learning, verder lever je het ook nog in via mail of schriftelijk 

verslag bij je begeleider. Spreek met je begeleider af wat hij/zij het liefste heeft.  
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10 Presenteren 
Het laatste onderdeel van je profielwerkstuk is je onderzoek presenteren.  

10.1 Aanpak 
Deze presentatie duurt ongeveer 10 minuten. Je presentatie bevat minstens: 

- Waarom het gekozen onderwerp? 

- Hoofd- en deelvragen 

- Korte beschrijving van plan van aanpak 

- Resultaten met conclusie 

- Wat heb je geleerd? Tips!  

10.2 Doen 

Dit is het laatste onderdeel van je beoordeling. Zorg dat bovenstaande punten 

minstens in je presentatie zijn verwerkt. Je kunt altijd Powerpoint of Prezi gebruiken. 

Een demonstratie of iets dergelijks is altijd een grote plus. Wees creatief! 

 


