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Stappenplan profielwerkstuk
Het profielwerkstuk is een beschrijving van de door jullie uitgevoerde praktische opdracht.
Je gaat in een groepje deze opdracht uitvoeren en legt het hele proces vast in een
eindverslag. Om het maken van een profielwerkstuk goed te laten verlopen, moet je een
stappenplan volgen:

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

De voorbereiding van de praktische opdracht
De uitvoering van de praktische opdracht
Schrijven van het eindverslag
De beoordeling
Presentatie

Stap 1:

De voorbereiding van de praktische opdracht

1.1

Met wie doe je de praktische opdracht?

1.2

Hoe kies je een praktische opdracht?

Het profielwerkstuk is een opdracht voor twee tot vier personen, bij grote
voorkeur uit dezelfde mentorgroep.

Jullie kunnen zelf een onderwerp bedenken of je kiest een opdracht uit de lijst
op bijlage 4. Vul het onderwerp en de rest van de gevraagde informatie in op
het start formulier uit bijlage 1. Let op: het onderwerp en de praktische
opdracht moeten te maken hebben met de sector.

Lever het startformulier in bij je begeleider, maak pas afspraken
voor de uitvoering van je praktische opdracht als je begeleider de
voorbereiding goedkeurt.

Profielwerkstuk 2018 - 2019

Pagina 3
3

Stap 2:

De uitvoering van de praktische opdracht

2.1:

Verzamel informatie
Bedenk samen wat je allemaal nodig hebt om je praktische opdracht
goed te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan materialen, mensen,
ruimtes, financiën en reclame. Noteer dit ook allemaal in je eindverslag.

2.2:

De uitvoering van de praktische opdracht
Tijdens de uitvoering van de opdracht ben je ook bezig met het maken
van je eindverslag. Zorg dat je foto’s of filmpjes maakt van dat wat je
hebt gedaan. Als je foto’s van andere mensen maakt, moet je wel steeds
vragen of ze dat goed vinden.

Stap 3:

Schrijven van het eindverslag

3.1:

Voorwaarden verslag
In jullie eindverslag komen, de volgende onderdelen aan bod:
- Informatie over het bedrijf/de organisatie/de instelling waar je de
PO hebt uitgevoerd
- Beschrijving voorbereiding, uitvoering en resultaten PO
- Uitgebreide evaluatie van de voorbereiding en de uitvoering PO
- Stukje theorie over de uitgevoerde PO
In bijlage 2 staat de gewenste indeling van het eindverslag.

3.2:

LOB
Beantwoord in je eindverslag, voor iedereen afzonderlijk, de volgende
vragen:
- Welke organisaties/bedrijven voeren een opdracht zoals deze ook uit?
- Wat voor functie beoefen je dan, als je deze opdracht uitvoert?
- Welke opleiding binnen het mbo bereidt je het best voor op werken in
die functie?
- Waar kun je die opleiding vinden?
- Wat spreekt je aan in dit onderwerp?
- Waarom spreekt dit je aan?
- Zou je hier in de toekomst in je werk iets mee willen doen?
- Met wat? En waarom wel/niet?
- Welke aspecten van het maken van het profielwerkstuk (proces) vond
je leuk? (bijv. het organiseren, het bedenken, het uitwerken, het
samenwerken, het samenvoegen van alles)
- Wat vond je daar zo leuk aan?
- Wat betekenen de antwoorden op bovenstaande vragen voor jouw
toekomst, jouw studiekeuze en/of jouw beroepskeuze?
Verwerk deze vragen in een lopende tekst.
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Stap 4:

De beoordeling

4.1:

Puntentelling
20 punten voor de voorbereiding van de praktische opdracht
40 punten voor de uitvoering van de praktische opdracht
20 punten voor het eindverslag
20 punten voor de getoonde vaardigheden (samenwerken, nakomen
afspraken…..)
0 – 54 punten
55 – 75 punten
75 – 100 punten

4.2:

= onvoldoende
= voldoende
= goed

Deadlines
inleveren
startformulier
1e versie eindverslag
Eindversie

deadline
overschrijden deadline
31-08-2018
- 5 punten
datum volgt
- 10 punten
twee weken vanaf het moment dat de
begeleider een reactie heeft gegeven op de
eerste versie van het profielwerkstuk

Let op: alle bovengenoemde zaken digitaal inleveren.
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Stap 5:

5.1:

Presentatie

Eind december gaan jullie het profielwerkstuk presenteren aan je
klasgenoten en begeleider. Deze presentatie telt mee in het PTA voor
het vak Nederlands én als handelingsdeel voor LOB.
Kies een presentatievorm
Dit kan het beste in overleg met de docent. Let op de volgende punten:
• stel vast hoe lang de presentatie mag duren
• vertel waar de presentatie over gaat
• vertel wat jullie als praktische opdracht gedaan hebben
• vertel hoe de praktische opdracht verliep
• ga van tevoren oefenen (let op de tijd, of jullie alles hebben wat je
nodig hebt voor de presentatie en spreek duidelijk en rustig)
• als je gebruik maakt van de computer tijdens je presentatie,
controleer dan of alles goed werkt op de computers op school
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Naam

BIJLAGE 1 | STARTFORMULIER

Klas

Sector

Onderwerp:

Motivatie:

Wat willen jullie gaan doen?

Waar willen jullie je praktische opdracht gaan uitvoeren?

Wanneer willen jullie de praktische opdracht uitvoeren?
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BIJLAGE 2 | INDELING EINDVERSLAG
Titelpagina

titel, naam leerlingen, datum, plaats

Inhoudsopgave

alle onderdelen genummerd met beginpagina

Inleiding

motivatie (waarom belangrijk en interessant, onderwerpkeuze)

Hoofdtekst

Hoofdstuk 1:
Informatie over het bedrijf/de instelling/de organisatie waar de PO heeft
plaatsgevonden (geschiedenis, soort bedrijf, aantal werknemers, enz.)
Hoofdstuk 2:
Voorbereiding praktische opdracht, uitvoering praktische opdracht,
evaluatie praktische opdracht en beantwoorden vragen LOB (§3.2)
Hoofdstuk 3:
Theorie/achtergrondinformatie over de uitgevoerde PO.

Nawoord

persoonlijke terugblik

Logboek

verantwoording van de tijd die je aan je profielwerkstuk hebt besteed.
Let op: totaal moet minimaal 20 uren zijn per persoon.
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BIJLAGE 3 | MOGELIJKE PRAKTISCHE OPDRACHTEN
Organiseer:
o een spelletjesmiddag op een verzorgingsinstelling / basisschool /
ziekenhuis / kinderdagverblijf
o een sportmiddag op een verzorgingsinstelling / basisschool / ziekenhuis /
kinderdagverblijf
o een workshop over een bijzondere sport / hobby aan een voor jou
onbekende groep
o een modeshow
o een diner / kookworkshop / lunch
o een viswedstrijd
o een tentoonstelling voor gemaakte werken van handvaardigheid
o een puzzeltocht / speurtocht (eventueel gekoppeld aan aardrijkskunde,
geschiedenis)
o een bedrijvenbezoek tijdens de Heerbeeckweken voor mcp
o een pubquiz
o een buurtfeest
o een karaokeavond
o een liedjeswedstrijd
o een liefdadigheidsactie voor een goed doel
o een lezing
o een debat
o een wiskunde-estafette
o een flashmob
o toernooi tussen docenten en leerlingen
o een kerstactiviteit voor je klas (gekoppeld aan een goed doel)
o een ‘swap’-party
o een dag bij een sportvereniging waar je met een groep mensen
‘onderhoudsklussen’ doet en het belang van vrijwilligerswerk ervaart
o een Bestse/Oirschotse/Beerse ‘opruimdag’: mobiliseer zoveel mogelijk
mensen om zwerfvuil op te ruimen in samenwerking met de gemeente
o een opschoonactie langs het fietspad van het Wilhelminakanaal, met
daarbij de inventarisatie waar kun je de rommel kwijt/hoe is het in de
toekomst te voorkomen dat er steeds rommel ligt (i.s.m. de gemeente)
o een natuurwandeltocht (eventueel i.s.m. biologie)
o een wielerwedstrijd/mountainbikewedstrijd/skeelertocht/kanotocht
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Maak/voer uit:
o een instructiefilm over een bepaald onderwerp
o een reclamefilm voor een bepaald product of voor school
o een maquette
o fotoreportage
o een website
o een technische opdracht voor een techniekwedstrijd (Techniek Talent)
o een opdracht om de Arduino te programmeren
o ontwerpen (en uitvoeren) van de aankleding/verfraaiing van de
mavovleugel
Speel een (onderscheidende) rol in:
o het meehelpen in een kantine (bv. de kantine van het HBC) en belicht de
economische kant
o thuisblijversprogramma 4-mavo (bv. survivalkamp ‘light’)
o een meeloopdag bij een bedrijf of zorginstelling (uit te voeren opdracht
gekoppeld aan de vervolgopleiding)
o leerlingmentoraat (en organiseer een deel van het programma van het
brugklaskamp)
o bedrijfsopdracht module Techniek (in de toekomst T&T)
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