Profielwerkstuk schooljaar 2017-2018

Opdracht 3
Naam:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Onderwerp PWS:

………………………………………………………………………………………………………………

Behorend bij het examenvak (dus niet maatschappijleer):
Mijn vakdocent:

………………………

………………………………………………

Mijn PWS-begeleider:

LFE/DYS/OKL

Bronnenonderzoek
Dit is het moeilijkste onderdeel van het PWS. Een goede bronnenlijst zorgt voor voldoende materiaal
en dus voor veel informatie om te gebruiken met schrijven.
Alleen internetbronnen zijn niet genoeg. Er worden ook boeken en tijdschriften verwacht. Ook is
cijfermateriaal waardevol. Wikipedia gebruik je ter oriëntatie. Onderaan vind je ook vaak een
bronnenlijst die je kunt gebruiken.
Enkele algemene sites: centraal bureau voor de statistiek (cbs) en centraal planbureau voor
economische cijfers. Maar ook het Sociaal Cultureel planbureau voor boeiende studies.
Via de bibliotheek kun je aan boeken komen. Vaak moet een boek gereserveerd worden. Doe
onderstaande oefening om te zien hoe het werkt en zoek daarna drie boeken die relevant zijn voor
jouw onderwerp.
Klik op http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/. Zoek op Griekenland Olympische spelen. Je krijgt
nu drie treffers. Zijn dit goede bronnen? Leg uit waarom je dat vindt.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Klik in het rechtervak “Zoek ook in” op Gelderse Samenwerkende Bibliotheken. Zitten hier bruikbare
bronnen bij? Leg uit waarom je dat vindt. (Deze boeken kun je gratis reserveren en dus laten komen
bij de bibliotheek bij jou in de buurt tenminste als je lid bent. Ook zijn er e-books te leen/te huur.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zoek nu op deze manier drie boeken die relevant zouden kunnen zijn voor jouw onderwerp. Deze
boeken kun je in je eigen bibliotheek laten komen. Snel reserveren dus, want het kan soms even
duren.

Zoek nu of er artikelen in tijdschriften verschenen zijn over jouw onderwerp. Typ bij Google in
tijdschrift over economie, geschiedenis, geneeskunde etc. en kijk eens wat er allemaal is.
Ook op de site van www.rug.nl/pws vind je tips.

Tijd over: ga verder met opdracht 3.
Inleveren:
-

-

Onderwerp en hoofd- en deelvragen
Bronnenlijst tot nu toe inclusief gevonden boeken (bij internetbronnen inclusief datum van
raadplegen en korte omschrijving wat er in te vinden is; eventueel gerangschikt per
deelvraag)
Bijgewerkt logboek (voorbeeld zie opdracht 1; geen opsomming van uren maar van daden
en resultaat)
Bijlage 1 invullen en goed laten keuren door begeleider en daarna door vakdocent

Einde les:
Stuur via IL dit document op. Zorg ook voor een kopie voor jezelf waarop je thuis verder kunt werken.
Uiterlijk een dag voor de volgende les willen wij opnieuw dit document zien om te kijken hoe ver je al
bent.
Met vriendelijke groet,
René Lauffer, Tim Dijkstra en Linda Oonk

