CAL
profielwerkstuk 2020-2021
eindbeoordeling

Naam leerling: .....................................................
Docent: .................................................................... vak: ..........................
Titel PWS: ...................................................................................................

onderdeel
Heeft de leerling zich aan de tijdsplanning en
afspraken gehouden?
logboek

Max

score

25
25

Verslag 1e versie

25

Verslag eindversie (inclusief bronvermelding)

150

225

normering: punten+25 / 25 = cijfer

z.o.z. beoordelingsformulier verslag

cijfer :

beoordelingsformulier verslag

inhoudsopgave
voorwoord

•
•
•
•
•

Inleiding

•

Titelblad

•
•
•
•

Doel van het onderzoek/
onderzoeksvraag
hoofdstukindeling

•
•
•
•
•
•
•
•

Nabespreking

Niveau van het
onderzoek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een duidelijke en informatieve titel
Naam, klas, school, vak
Plaats, datum, naam begeleider
Overzicht van het verslag, met paginanummering
Het voorwoord is niet verplicht. Wil je het toch doen, beperk
je dan tot een persoonlijk woord. Bijvoorbeeld je persoonlijke
interesse of het bedanken van personen. Alleen in dit
onderdeel van het werkstuk mag je de ik-vorm gebruiken
Je introduceert het onderwerp, de probleemstelling/
vraagstelling (hoofd- en deelvragen) en je geeft de opbouw
van de tekst per hoofdstuk aan.
Doelstelling: waarom je het schrijft
Vraagstelling: wat je gaat onderzoeken
geeft theoretische achtergrond van het onderzoek
er is informatie van meerdere bronnen verwerkt en die
informatie is gecombineerd
er zijn geen (delen van) teksten letterlijk overgenomen
er is duidelijke bronvermelding aanwezig
dekt het gehele onderzoek en is goed geformuleerd
hier worden de hoofd- en deelvragen genoemd
geeft antwoord op de onderzoeksvraag(vragen) en is goed
geformuleerd
logische indeling
invalshoeken (er is van verschillende kanten het onderwerp
benaderd)
verschillende bronnen (tegensprekende) bronnen zijn
geraadpleegd.
juiste conclusie(s) getrokken
aangegeven waarop conclusie gebaseerd is
conclusie slaat op probleemstelling
conclusie is vergeleken met hypothese
(mogelijke) verklaring(en) m.b.v. gegevens uit de literatuur
beperkingen aangegeven (foutendiscussie/ evaluatie) en
problemen vermeld
helder geformuleerd
uitgebreidheid en moeilijkheidsgraad van het onderzoek
creativiteit proefopzet en uitvoering
aanwezigheid volledige bronvermelding
het doorlopen proces: eigen initiatief, zelfstandigheid, houden
aan afspraken

bronvermelding

Max.
score
5

5

10

10
50

20

25

25
totaal

150

score

