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Vakinformatie 2021  examen profielwerkstuk (Havo en VWO) 
 
 
 

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een college-examen, dat mondeling 
wordt afgenomen. Het examen duurt 25 minuten.  
Voor dit examen moet je een profielwerkstuk maken. Het profielwerkstuk moet uiterlijk 30 
maart op papier ingeleverd zijn. Dat doe je in tweevoud, of in drievoud als de vakdocent zelf 
ook een exemplaar wil. 
 

  
mondeling college-examen  
 
datum:   nog onbekend / juli 2021 
tijdstip:   nog onbekend 
   

Algemeen 
 
Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en 
vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn voor het gekozen profiel van 
de kandidaat. 
Hiervoor moet zelfstandig een onderzoeksopdracht worden uitgevoerd. Het doorlopen 
proces moet worden gedocumenteerd (onderwerpskeuze, vraagstelling, verrichte 
werkzaamheden, geraadpleegde hulpbronnen en dergelijke). 
 
Het profielwerkstuk moet gemaakt worden in de Nederlandse taal, tenzij het 
onderwerp een moderne vreemde taal is of gaat over het gebied waar de moderne 
vreemde taal gesproken wordt. In dat geval mag het profielwerkstuk in die taal 
gemaakt worden, op voorwaarde dat deze taal deel uitmaakt van het profiel van de 
kandidaat. 
Het profielwerkstuk moet betrekking hebben op ten minste één vak dat bij de 
uitslagbepaling is betrokken. Dit vak dient een studielast te hebben van minimaal 
320 uur voor havo en minimaal 400 uur voor vwo. 
 
De omvang van het profielwerkstuk moet minimaal 8 en maximaal 10 A4-tjes (vanaf 
de inleiding t/m de samenvatting) zijn, exclusief de illustraties en de bijlagen. Het 
maximum aantal pagina's is niet bindend maar richtinggevend. Deze A4-tjes dienen 
getypt te worden met lettergrootte 12 en standaard regelafstand (1.15). 
 
Bij het profielwerkstuk moet in de bijlage een duidelijk overzicht vermeld zijn van de bronnen, 
gelezen artikelen enz. 
 
Om technische redenen mag de titel/naam van het werkstuk niet langer zijn dan 60 posities, 
inclusief de spaties. 
 
 
Hoe zal het examen verlopen? 

 
Tijdens het mondeling examen moet je ten overstaan van twee examinatoren van het 
profielwerkstuk een PowerPoint- (of poster)presentatie geven.  
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In de Powerpoint (of op de poster van minimaal A3-formaat) vermeld je het volgende: 
- het vak/ de vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft;  
- het onderwerp en/of de centrale vraag;  
- een deel van de verzamelde gegevens;  
- de conclusie;  
- eventueel afbeeldingen, grafieken of infographics.  

 
Gedurende 5 tot 10 minuten geef je met behulp van de poster een mondelinge 
presentatie. Daarna stellen de examinatoren je vragen over het profielwerkstuk  
en/of de presentatie. (Bij de staatsexamens is een presentatie met video-opnamen  
en audio-opnamen niet toegestaan)  
 
 
Waar wordt op gelet tijdens de beoordeling? 
 
 
De beoordeling van het profielwerkstuk bij de presentatie gebeurt door twee 
examinatoren. Gelet wordt op: 
 
• De inhoud van het profielwerkstuk (16 punten) 

- de indeling van het verslag (titelpagina, inleiding, beschrijving van het 
  onderzoek, de uitkomsten van het onderzoek, de conclusies, de samenvatting 
  en de bijlagen, o.a. een literatuurlijst), 
- de aanwezigheid van een duidelijke centrale vraag, 
- de eventuele deelvragen (sluiten deze aan bij de centrale vraag?), 
- de verrichte activiteiten (literatuuronderzoek, geraadpleegde bronnen, 
  interviews, uitgevoerde proeven, enz.), 
- de verwerking en analyse van de gegevens en het trekken van conclusies, 
- het antwoord op de centrale vraag, 
- begrijpelijk taalgebruik en correcte spelling en interpunctie. 

 
• PowerPointpresentatie (of poster) (20 punten) 
  Aan de uiterlijke verzorging en de opbouw van de presentatie dient voldoende zorg 
  te zijn besteed. Daarbij wordt onder andere gelet op: 

- een logische en heldere ordening van de beeldelementen (tekst, afbeeldingen, 
  grafieken, e.d.), 
- een zorgvuldige afwerking van de presentatiemateriaal. 

 
• De beantwoording van vragen over je profielwerkstuk  (54 punten) 
  Uit het werkstuk, de presentatie en het gesprek hierover dient te blijken: 

- dat je je voldoende in het onderwerp hebt verdiept door gebruik te maken van 
  de kennis die je hebt opgedaan door het in voldoende mate bestuderen van 
  het profielvak waar het onderwerp verband mee houdt, 
- dat de inhoud van het werkstuk voldoet aan de criteria die hierover in Bijlage 1 
   zijn gesteld, 
- dat je vragen n.a.v. het werkstuk en/of de presentatie in voldoende 
  mate kunt beantwoorden. 

 
• Beoordeling 
  De kwaliteit van het profielwerkstuk, de posterpresentatie en de beantwoording van 
  vragen over het werkstuk worden in samenhang beoordeeld en met het eindoordeel 
  uitgedrukt in een cijfer. Dit cijfer is een geheel getal uit de rij van 1 tot en met 10. 
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Bijlage 1 is het beoordelingsformulier dat tijdens het examen gebruikt wordt door de 
examinatoren. 
 
 

 
 
 
 
 
 


