Profielwerkstuk schooljaar 2017-2018

Opdracht 5 LAYOUT PWS
Naam:

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

Onderwerp PWS:

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

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

………………………

………………………………………………

Mijn PWS-begeleider:

LFE/DYS/OKL

LAYOUT PWS
•Een titelpagina:

- een titel, die bij de inhoud past;
- de voorletters, achternaam en woonplaats van de kandidaat;
- de datum van inleveren;
- het vak/de vakken waarop het onderzoek betrekking heeft;
- de naam van de vakdocent.

•De inleiding:

- enkele opmerkingen over het onderwerp;
- de reden, waarom het onderwerp is gekozen;
- de hoofdvraag en de deelvragen in een lopende tekst (dus geen
opsomming)
- voor vwo: de hypothese.
- beschrijving van het onderzoek (hoe kom je aan je informatie, welke
praktische opdracht heb je gedaan)

•De uitkomsten van het (literatuur)onderzoek:
- elke deelvraag is een paragraaf in je verslag
•De conclusies

- de conclusies die uit de waarnemingen worden getrokken;
- het antwoord op de hoofdvraag;
- eventueel: een bevestiging van de hypothese.

•Evaluatie

- hoe vind je dat het proces verlopen is;

•Bijlagen:

- literatuurlijst: geraadpleegde literatuur, waarbij de auteurs alfabetisch
worden gerangschikt;
- plan van aanpak en logboek;
- eventueel: vragenlijsten of andere zaken die relevant kunnen zijn.

Inleveren:
-

-

Onderwerp en hoofd- en deelvragen (opdracht 2)
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) (opdracht 3)
Bijgewerkt logboek (voorbeeld zie opdracht 1; geen opsomming van uren maar van daden
en resultaat)
Plan van aanpak/tijdspad (opdracht 4)
Gemaakte bronnenlijst uit Word volgens deze opdracht of je eigen bronnenlijst volgens de
APA-structuur (opdracht 4)
Opbouw van je PWS in juiste layout (opdracht 5)

Einde les: stuur via IL dit document op, uiterlijk één dag voor de volgende les. Zorg ook voor een
kopie voor jezelf waarop je thuis verder kunt werken.
Met vriendelijke groet,
René Lauffer, Tim Dijkstra en Linda Oonk

