
PTA PROFIELWERKSTUK  2017-2018 

 

Voor leerlingen die eindexamen doen in 2018 (H4/5 en V5/6) 

 

Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan 

de orde komen die van betekenis zijn in het door de kandidaat gekozen profiel. Het profielwerkstuk 

(PWS) heeft betrekking op ten minste één groot vak (havo 320 uur, vwo 440 uur), dat niet per se een vak 

uit het profieldeel hoeft te zijn, maar wel een vak dat de leerling volgt. Het PWS is in principe een 

samenwerkingsopdracht van twee leerlingen. De studielast is 80 uur per leerling. 

 

De introductie van het PWS-traject wordt verzorgd door CPWS (bestaande uit de docenten LNK en BMA).  

Zij voorzien de leerlingen van de essentiële informatie om tijdig te komen tot een goed onderwerp, 

inclusief het opstellen van hoofdvraag, deelvragen en een plan van aanpak. 

Leerlingen krijgen bij het maken van hun PWS een docent-begeleider toegewezen. Dit is niet per se een 

vakdocent en niet per se een bovenbouwdocent. De begeleider ziet er op toe dat de leerlingen gericht 

aan de slag gaan met hun PWS en voorziet hen van aanwijzingen om de kwaliteit van hun werk te 

verhogen. Ook in de mentorlessen wordt de leerlingen gelegenheid geboden om aan hun PWS te 

werken.  

 

De begeleider beoordeelt hun inzet aan het einde van het begeleidingstraject (10 % van het eindcijfer). 

Het initiatief tot overleg met de begeleider ligt bij de leerlingen: het is hun belang. 

Een vakdocent-beoordelaar beoordeelt het definitieve werkstuk (80 % van het eindcijfer). De 

beoordelaar is altijd een andere docent dan de begeleider. 

De mondelinge presentatie van het werkstuk voor een publiek van ouders, leerlingen uit het 

voorexamenjaar en overige geïnteresseerden wordt beoordeeld door een tweetal docenten tijdens de 

zogenoemde profielwerkstukavond (10 % van het eindcijfer). 

Het PWS maakt deel uit van het combinatiecijfer; het cijfer voor het PWS mag niet lager zijn dan 4. 

Mocht dat cijfer lager uitvallen dan 4, dan is een extra inspanning door de leerling(en) noodzakelijk. Deze 

inspanning is overigens alleen in dit specifieke geval mogelijk en nodig, dus een gemiste deadline 

waardoor bijv. een 7 resulteert in plaats van een 8 kan niet meer worden gerepareerd. 

 

Een sjabloon voor het maken van het PWS staat op de ELO onder BRONNEN (tab Profielwerkstuk en dan 

PWS2017-18). Dat sjabloon kan gebruikt worden als basisdocument voor het PWS. 



 

 

Er zijn drie deadlines. Elke gemiste deadline leidt tot een aftrek van één cijferpunt.  

Deadline 1:  

het blad met hoofd- en deelvragen moet ingeleverd worden 

voor woensdag 17 mei 2017 23:59 uur via PWS@hlz.nl 

Deadline 2:  

Versie 1 (voorlopige versie van het PWS in sjabloonvorm) moet ingeleverd worden 

Voor maandag 13 november 2017 23:59 uur op de ELO (onder voorbehoud). 

Deadline 3:  

Nader te bepalen 

 

Het PWS dient een oorspronkelijk werk te zijn; een beperkte mate van citeren is toegestaan op 

voorwaarde dat duidelijk is dat geciteerd wordt (bijv. met aanhalingstekens, bronvermelding). 

Plagiaat is niet toegestaan en leidt tot puntenaftrek. 10% plagiaat leidt tot 1 cijferpunt aftrek. 15% 

plagiaat leidt tot 1,5 cijferpunt aftrek enzovoort. Plagiaat t/m 9% is toegestaan. Alleen het definitieve 

PWS zal op plagiaat gecontroleerd worden. 

De coördinatie en administratie van alle PWS inspanningen wordt verzorgd door de Commissie 

Profielwerkstukken (CPWS), bestaande uit de docenten LNK en BMA. Voor de beantwoording van alle 

PWS vragen die onder leerlingen, mentoren, begeleiders en beoordelaars leven zijn zij de aangewezen 

persoon. Via PWS@hlz.nl zijn ze benaderbaar, maar ook gewoon in de wandelgangen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Planning 

WEEK ONDERWERP BETROKKENEN 

5 Leerlingen ontvangen mail van CPWS over de manier 

waarop ze het profielwerkstuk moeten opzetten. 

Mentoren 

Leerlingen 

CPWS 

10 Donderdag 9 maart 2017: 

Leerlingen uit de voorexamenklassen zijn aanwezig 

bij de PWS-presentatieavond.  

Leerlingen uit 4-havo en 5-vwo 

Alle docenten 

Examenleerlingen en hun 

ouders 

20 Leerlingen dienen uiterlijk woensdag 17 mei 2017 

via PWS@hlz.nl hun onderzoeksvoorstel in. 

Denk eraan dat het NIET op tijd of onvolledig 

inleveren jullie een punt aftrek kost. Ook als het 

onderwerp later verandert, vindt er aftrek van een 

punt plaats. 

Mentoren 

Leerlingen 

DEADLINE 1 

 

 

 

29 Woensdag 19 juli 2017:  

LOB verslagen inleveren.  

Leerlingen 

Mentoren 

Overige data nog nader te bepalen aan de hand van de nieuwe jaarplanner 

 


