HANDLEIDING

voor begeleiders & leerlingen bij

Mijn profielwerkstuk
10 stappen bij het maken van het profielwerkstuk
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1 Inleiding
Een van de onderdelen van het schoolexamen van de theoretische leerweg is het profielwerkstuk.
Hiermee kun je laten zien dat je in voldoende mate de algemene vaardigheden beheerst. Dit zijn
vaardigheden die je bij alle vakken nodig hebt. Voor je vervolgopleiding is het namelijk
belangrijk dat je
- kunt samenwerken,
- kunt plannen,
- informatie kunt zoeken,
- kunt presenteren enz.
Je moet er ten minste 20 uur aan werken en je kunt er alleen een 'voldoende' of een 'goed' voor
halen. Het telt dus niet mee in het cijfer van een afzonderlijk vak. Met een onvoldoende voor het
profielwerkstuk kun je geen diploma halen!
Bij het maken van het profiel werkstuk moet je een logboek bijhouden. Met dit logboek kan je
leraar/begeleider beoordelen hoe je bezig bent. Zo word je ondersteund en indien nodig
gecorrigeerd.

Met deze opdracht ben je dus bezig voor je examen:
• je maakt een profielwerkstuk,
• er wordt beoordeeld wat je hebt gemaakt en hoe je het hebt gedaan;
• je haalt een 'voldoende' of een 'goed'.
In deze brochure vertellen we je hoe je moet werken aan het profielwerkstuk, op welke data je
bepaalde zaken af moet hebben, hoe de beoordeling in zijn werk gaat en wanneer de presentatie
is.
Tijdens het maken van het profielwerkstuk word je begeleid door docenten. Het is raadzaam de
adviezen van de docenten op te volgen, maar ook om vragen te stellen als je er niet uitkomt.
In ieder geval wensen we je veel succes bij het maken van dit onderdeel van je examen.
Namens de mentoren en de docenten,
M.G. de Vries,
examensecretaris Daaf Gelukschool en Vestiging Gunning op de Daaf Geluk
september 2018
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2 Profielwerkstuk
Bij het woord werkstuk zou je kunnen denken dat je een boekje met informatie, plaatjes,
tekeningen, krantenknipsels enz. moet maken. Dat kan wel, maar dat hoeft niet. Zelfs liever niet!
Het is namelijk de bedoeling dat je laat zien dat je nog andere vaardigheden bezit dan schrijven of
typen. Je kunt het ook heel anders aanpakken, bijvoorbeeld
- een posterpresentatie maken
- een power-point presentatie maken
- een toneelstuk maken met aansluitende discussie
- een stand inrichten (bijvoorbeeld op de open dag)
- een voorlichting voor lagere klassen maken
- een tentoonstelling in de hal van een verzorgingstehuis maken
- een collage maken
- een fotoreportage maken
- enzovoorts.
Je ziet, je moet wel iets maken. Dat gaat niet vanzelf en is ook niet eenvoudig. Maar je wordt wel
geholpen en begeleid. In het Logboek Mijn profielwerkstuk zie je na bepaalde stappen
STOP/GO momenten. Je laat dan even aan je begeleider zien waar je mee bezig bent.
Die beoordeelt de stappen die je gezet hebt.
De beoordeling moet minimaal voldoende zijn om door te kunnen gaan met de volgende stap. Zo
weet je steeds dat je op de goede weg bent. In het stappenplan kun je bij stap 9 opzoeken hoeveel
punten je kunt halen en hoeveel punten je moet halen om een voldoende te behalen.
Je werkt tijdens de groepsbegeleiding aan je profielwerkstuk en je maakt afspraken met je
begeleider over de voortgang van je profielwerkstuk. Hieronder zie je de datum waarop de
presentaties gepland zijn.
dag - datum
Woensdag 12 december 2018

Presentatieavond 4T
Evaluatie
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Waar/uur
Albert Verweylaan
19.00-21.00 uur
Albert Verweylaan

3 Het stappenplan voor het profielwerkstuk
Stap 1 samenwerken en onderwerp
Keuze van het onderwerp
Kun je met iemand samen een werkstuk maken? Kies je iemand, omdat hij/zij hard kan werken?
Wil je vooral veel lol maken met iemand en vind je het resultaat niet zo belangrijk? Heeft jouw
profielwerkstukpartner dezelfde belangstelling als jij?
Waar gaat in het bijzonder je belangstelling naar uit? Denk hierbij aan je vervolgstudie en
beroepskeuze. Denk ook aan actuele onderwerpen die aansluiten bij je profiel.
Als je twijfelt bij welk profiel jouw onderwerp hoort, kun je dat altijd navragen bij de mentor of
de decaan.
Hieronder staan de profielen en vakken die bij het profielhoren:
- economie:
economie, wiskunde, Duits
- zorg en welzijn: biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde
- techniek:
wiskunde, nask1
- landbouw:
wiskunde, nask1, biologie
- bedenk wie jou zou kunnen begeleiden bij je profielwerkstuk.

Vul nu blok 1 in van het logboek Mijn profielwerkstuk en laat aftekenen door je begeleider.
Stap 2 hoofdvraag
keuze hoofdvraag
Zonder een goede vraagstelling is het onmogelijk een goed product te maken. Zorg ervoor dat je
vraagstelling niet te algemeen is.
Kies de hoofdvraag; over welk onderwerp gaat je profielwerkstuk? Je moet ook vanaf het begin
weten wat je bedoeling van de presentatie is, dat bepaalt het soort profielwerkstuk dat je gaat
maken:
0 beschrijvend: op basis van onderzoek beschrijf je een situatie;
0 vergelijkend; je presenteert overeenkomsten en verschillen binnen een onderwerp;
0 verklarend; je zoekt antwoord op de vraag: 'Hoe komt het dat ..................................... ?';
"Hoe verklaar ik het verband tussen... . .. en ....................................... ?"
0 waardebepalend; je geeft een oordeel of een waarde over een onderwerp;
0 voorspellend; je onderzoekt hoe iets in de toekomst zou kunnen zijn of worden;
0 probleemoplossend; je probeert op basis van onderzoek een probleem op te lossen, althans hier
een bijdrage aan te leveren. "Wat zouden wij moeten doen als... .?"
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Vul nu blok 2 in van het logboek Mijn profielwerkstuk en laat aftekenen door je begeleider.
Stap 3 de deelvragen
Bedenk een aantal deelvragen die het onderwerp verder uitdiepen. Deze vragen kunnen prima
dienen als (hoofdstuk)indeling van je profielwerkstuk.

Vul nu blok 3 in van het logboek Mijn profielwerkstuk en laat aftekenen door je begeleider.
Stap 4 de presentatievorm
Nu je onderwerp en hoofdvraag vaststaan, kies je de vorm van de presentatie: een schriftelijk
verslag, collage, proefopstelling, diaklankbeeld, fotoreportage, enz.
Kies wel een vorm waarvan je weet dat het zal lukken. Vraag advies aan je begeleider, of je
gekozen presentatievorm ook technisch haalbaar is. Originele presentievormen zien wij erg
graag!
Natuurlijk wordt niet alleen de totstandkoming van het werk, maar ook de presentatie beoordeeld;
in de bijlage zie je waar je bij de presentatie op beoordeeld wordt.
Vul nu blok 4 in van het logboek Mijn profielwerkstuk en laat aftekenen door je begeleider.

Stap 5 het plan van aanpak
Nu pas ben je zover dat je kunt bepalen wat je gaat doen. Wat ga je doen?
Noteer steeds waar je welke bronnen je gaat zoeken.
En waarom doe je het zo?
Je kunt hierbij denken aan:
- het op verschillende manieren verzamelen van informatie over het onderwerp;
- het inventariseren en ordenen van gegevens die je gevonden hebt;
- het voorbereiden van de presentatie;
- het maken van het verslag.
Je zet deze activiteiten onder elkaar en gaat plannen hoeveel tijd je nodig denkt te hebben voor
elk onderdeel. Reken uit hoeveel weken je de tijd hebt tot je het eindproduct moet presenteren.
Bepaal in welke volgorde je met de deelvragen aan de slag gaat. Wanneer gaat wie aan welk
onderdeel werken? Schrijf de ingeroosterde data op. Gebruik hierbij je agenda.
Zorg ervoor dat je op het eind weinig te doen hebt. Er valt altijd wel iets tegen, er is altijd wel iets
waar je niet op gerekend hebt.
Een goede planning met goede afspraken is een goed begin. En een goed begin is het halve
werk!
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Stap 6 het verwerken van de deelvragen, conclusies
Bij elke deelvraag laat je even aan je begeleider/docent zien wat je van plan bent en hoever je
gekomen bent.
Vul steeds Mijn profielwerkstuk in en laat telkens aftekenen
Laat ook de door jou uitgezochte informatie die je wilt gaan gebruiken, aan de begeleider/docent
zien.
Door de deelvragen te beantwoorden kun je controleren of je nu een (voorlopig) antwoord op de
hoofdvraag kunt geven. Als dat niet lukt moet je bedenken wat je gaat doen om het antwoord
alsnog te krijgen.
Vul nu blok 6 in van Mijn profielwerkstuk voor de verschillende deelvragen en laat
aftekenen.
Stap 7 het voorbereiden van de presentatie
Je hebt alles onderzocht en je kunt je profielwerkstuk presenteren.
Vul nu blok 7 in van het logboek Mijn profielwerkstuk en laat aftekenen door je begeleider.
Stap 8 beschrijven van de presentatie
Controleer alles, zorg dat alles klaar is de dag voordat je de presentatie gaat houden. Op het
allerlaatste moment nog dingen moeten doen is meestal niet zo goed voor je zenuwen.
Vul nu blok 8 in van het logboek Mijn profielwerkstuk en laat aftekenen door je begeleider.
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Stap 9 de beoordeling
Voor stap 1 tot en met 8 kun je maximaal 24 punten halen.
Voor de stappen 1 t/m 8 kun je steeds 1, 2 of 3 punten behalen:
beoordeling stap 1 t/m 8
slecht
onvoldoende

0 punten
1 punt

voldoende
goed

2 punten
3 punten

Je zult het werk opnieuw moeten doen.
De stap is zo summier uitgewerkt dat het niet het gewenste
resultaat heeft opgeleverd.
De stap is redelijk uitgewerkt.
De stap is goed uitgewerkt.

Laat nu blok 9 van het logboek Mijn profielwerkstuk invullen en laat aftekenen door je
begeleider.

Bij het beoordelen omcirkelt de begeleider het aantal punten. Soms moet de begeleider akkoord
zijn voordat je de volgende stappen gaat uitwerken.
Je krijgt dan toestemming om door te gaan (GO) of niet (STOP)
Als je geen akkoord krijgt om de volgende stappen te zetten moet je de onvoldoende onderdelen
herstellen. Na een herstelpoging kun je nog 1 of 2 punten verdienen voor de herstelde onderdelen.

Het product:

Voor het werkstuk kun je 10 punten halen:
* 7 punten voor de inhoud
* 3 punten voor de verzorging

Hoe ging het?
Wat vond je begeleider ervan? Wat vond je publiek ervan?
Welke reacties heb je gekregen?
Was de beoordeling GOED of VOLDOENDE?

De presentatie: Voor de presentatie kun je 12 punten halen:
* 5 punten voor de inhoud
* 5 voor de vorm
* 2 voor de verzorging
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Stap 10 evaluatie
Na de beoordeling vul je stap 10 in van het logboek Mijn profielwerkstuk en laat je het
aftekenen door je begeleider.
Daar kun je nog 4 punten voor halen.
Je kunt in totaal 50 punten halen. Hieronder kun je zien hoeveel punten je nodig hebt om een
onvoldoende, voldoende of goed te krijgen.
1 tot en met 29 punten onvoldoende
30 tot en met 39 punten voldoende
40 tot en met 50 punten goed
Als het profielwerkstuk onvoldoende wordt beoordeeld, kun je geen examenuitslag krijgen. In
overleg met de begeleider en examencoördinator wordt bepaald welke werkzaamheden je moet
verrichten om het profielwerkstuk te verbeteren.
Wat heb je ervan geleerd? Dat was natuurlijk de bedoeling, dat je er iets van geleerd hebt.
En ...........heb je ook een beter idee van de vervolgopleidingen na het VMBO gekregen?
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Bijlage 1
Een profielwerkstuk kan gepresenteerd worden als:
* een onderzoeksverslag een posterpresentatie
* een folder
* een flyer
* een proef
*een voorlichtingsbijeenkomst een informatiestand
* een dia voorstelling
* een website
* een maquette
* een gerecht
* een toneelstuk
* een voorlichtingsfilmpje een video
* een gebruiksaanwijzing een uitgezette wandelroute een video verslag
* een foto collage
* een kunstwerk
* een gedichtenbundel
* een workshop
* een model
* een proefopstelling
* een excursie
Lijst met aandachtspunten bij diverse presentatievormen. Hieronder staan eisen waaraan de
verschillende presentatievormen moeten voldoen. Kies jij voor een andere presentatievorm, neem
dan contact op met je begeleider.
Presentatie met gebruik van media, bijvoorbeeld een diapresentatie, videopresentatie, een
power point presentatie.
0 Op een doelmatige manier gebruik gemaakt van het middel;
0 Goede afstemming gesproken toelichting en middel;
0 Waarheidsgehalte (is het waar wat wordt verteld?)
0 De informatie is juist geordend;
0 Begrijpelijk taalgebruik (eigen woorden);
0 Afwisseling bij meerdere presentatoren
Posterpresentatie met mondelinge toelichting.
0 Beeldmateriaal (afbeeldingen, grafieken enz.): logisch, helder en duidelijk geordend;
0 Tekst bestaande uit hooguit één kreet;
0 Afwisselend en doelmatig gebruik van beeldmateriaal;
0 Ook zonder mondelinge toelichting wordt de informatie duidelijk;
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Presentatie in de vorm van een scriptie
of onderzoeksrapport met mondelinge toelichting
0 Hoofdvraag / deelvragen worden behandeld;
0 Waarheidsgehalte (is het waar wat wordt verteld?);
0 Begrijpelijk taalgebruik (eigen woorden);
0 Omvang kerndeel tussen de 5 en 8 pagina's (dus dan zijn het voorwoord,
de inleiding en de conclusie nog niet meegerekend);
0 Lettergrootte punt 12;
0 Ter zake doende afbeeldingen;
0 Indeling in hoofdstukken en alinea's
Mondelinge toelichting: zie boven
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