Stappenplan voor je profielwerkstuk

Stap 1 Kies een onderwerp
Het schrijven van een profielwerkstuk begint met het kiezen van een onderwerp dat je leuk en
interessant vindt. Ga bij jezelf te rade wat je echt leuk vindt.
Tip
Vind je heel veel leuk en kan je daardoor moeilijk kiezen? Of weet je eigenlijk niet zo goed wat je
interessant vind? Ga dan eens brainstormen. Schrijf op papier wat je hobby’s zijn, wat je favoriete
schoolvak is, over welke onderwerpen je praat met je vrienden.
Kom je er nog niet uit? Schakel dan eens je ouders of vrienden in. Wat houdt jou volgens hen bezig?
En waar ben jij volgens hen goed in?
Weet je het nog niet? Doe inspiratie op voor je profielwerkstukken bij de onderwerpen op deze site.
Stap 2 Formuleer een onderzoeksvraag
Je hebt een onderwerp gevonden waar je helemaal enthousiast over bent. Nu is het tijd om te
bepalen wat je precies wilt gaan onderzoeken. Je stelt een onderzoeksvraag op.
Tip
Ga je eerst globaal verdiepen in het onderwerp voordat je je onderzoeksvraag gaat formuleren. Heb
je voorlopig genoeg informatie gelezen? Dan is het goed om je af te vragen wat je wilt bereiken met
je onderzoek. Als je weet wat het doel is van je onderzoek dan kan je je onderzoekvraag gaan
formuleren.
Stap 3 Bepalen van je onderzoeksmethode
In deze stap ga je na hoe je een antwoord kan krijgen op je onderzoeksvraag. Je kan hierbij kiezen uit
literatuur- of praktijkonderzoek.
Bij literatuuronderzoek probeer je je antwoord te vinden in schriftelijke bronnen zoals boeken,
tijdschriften, kranten. Bij praktijkonderzoek ga je zelf aan de slag! Zo kan je interviews afnemen of
enquêtes gaan uitvoeren. De basis van een praktijkonderzoek is overigens ook literatuur. Want je
moet wel weten wat je onderzoekt en wat er al onderzocht is op dat gebied.

Tip
Ga naar de bibliotheek en zoek daar op je onderwerp. Ontdek of er al onderzoek naar gedaan is. Ook
kan je je onderwerp invullen bij Google en er digitaal naar zoeken.
Stap 4 maak een plan van aanpak
Zodra je hebt beslist welke onderzoeksmethode het beste past het verkrijgen van een antwoord op
jouw onderzoeksvraag ga je een plan van aanpak opstellen. Een plan van aanpak bestaat uit een
onderzoeksplan en een tijdsplan.
In je onderzoeksplan beschrijf je je hoofdvraag, deelvragen, werkwijze/methode, informatiebronnen
en de eventuele taakverdeling. In je tijdsplan leg je uit hoeveel tijd je reserveert voor een bepaalde
activiteit, wie de activiteit uitvoert en wanneer de activiteit wordt uitgevoerd.
Tip
Plan ook tijd in om je onderzoeksplan en tijdsplan bij te werken.
Stap 5 het uitvoeren van je onderzoek
Het is tijd voor actie! Je gaat je onderzoek uitvoeren.
Tip
Houd je tijdsplanning in de gaten.
Stap 6 schrijf je onderzoeksverslag
De resultaten zijn binnen en je gaat je onderzoeksverslag schrijven. Maak een inhoudsopgave. Neem
je onderzoeksvraag (en je deelvragen) als uitgangspunt voor het schrijven van je verslag.
Een gebruikelijke indeling is:










Voorkant
Inhoudsopgave
Voorwoord
Hoofdstuk 1 inleiding
Hoofdstuk 2 onderzoek
Hoofdstuk 3 resultaten
Hoofdstuk 4 conclusie en aanbeveling
Literatuurlijst
Bijlagen

Tip
Als je klaar bent met schrijven is het goed om er nog iemand anders naar te laten kijken. Je kan
bijvoorbeeld een klasgenootje, vriend of vriendin vragen of ze de tekst voor je willen doorlezen.
Stap 7 presenteer je plan
De laatste stap van dit stappenplan is het presenteren van je profielwerkstuk. Een succesvolle
presentatie begint met een goede voorbereiding. Dus voordat je je presentatie inhoudelijk opzet is
het belangrijk om je af te vragen hoe jij of jullie je verhaal optimaal kunnen afstemmen op je publiek.
Tip
Start met een persoonlijke introductie, vertel je publiek waarom jij gekozen hebt voor dit onderwerp.
Geef vervolgens een omschrijving van het onderwerp en vertel over je onderzoek. Eindig met je
conclusies en aanbevelingen en bedank je begeleiders.

