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Voorwoord

Dit is het document “Algemene informatie Profielwerkstuk landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo”
2018‐2019 en is bestemd voor de landsexamenkandidaten die het profielwerkstuk voor mavo, havo of vwo
dienen te maken.
In dit document wordt algemene informatie gegeven over het profielwerkstuk.
De volgende zaken komen aan de orde:
 Algemene voorwaarden bij het maken van het profielwerkstuk;
 de opzet van het profielwerkstuk;
 de tijdsplan voor het inleveren van het profielwerkstuk;
 de bespreking van het profielwerkstuk.
In dit document is getracht om alle informatie zo nauwkeurig en correct mogelijk weer te geven.

Eventuele (tussentijdse) wijzigingen onder voorbehoud.
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1.

Profielwerkstuk

1.1
Algemeen
Kandidaten die een landsexamendiploma mavo, havo of vwo willen behalen, moeten een profielwerkstuk
maken en inleveren. Het profielwerkstuk toetst of de kandidaat de kennis en vaardigheden van de
profielvakken in voldoende mate kan toepassen.
Hiervoor moet zelfstandig een onderzoeksopdracht worden uitgevoerd. Het doorlopen proces moet door
middel van een logboek worden vastgelegd (onderwerpkeuze, vraagstelling, verrichte werkzaamheden,
geraadpleegde bronnen en dergelijke).
Het profielwerkstuk is een werkstuk (verslag) en een formele bespreking hiervan, waarin op geïntegreerde
wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn voor het desbetreffende
profiel.
1.2
Voorwaarden bij het maken van het profielwerkstuk
1. Het profielwerkstuk moet betrekking hebben op ten minste één vak dat bij de uitslagbepaling is
betrokken met uitzondering van de vakken lichamelijke opvoeding en culturele kunstzinnige vorming
van het gemeenschappelijk deel bij vwo, havo en mavo en alleen bij havo en vwo het vak
I&S/Maatschappijleer.
2. Bij de landsexamens dient elke kandidaat een eigen profielwerkstuk te maken, in te leveren en te
presenteren tijdens de periode van het mondelinge examen. Zie bijlage.
3. Het profielwerkstuk moet in de Nederlandse taal worden geschreven. Uitzondering op deze regel wordt
alleen gemaakt voor kandidaten die een profielwerkstuk maken over thema’s betreffende de Engelse,
Franse of Spaanse literatuur (literaire stromingen in één van deze talen) of Papiamentse cultuur. In een
dergelijk geval mag de kandidaat het profielwerkstuk respectievelijk in de Engelse, Franse, Spaanse of
Papiamentse taal schrijven. De kandidaat dient van tevoren schriftelijke toestemming hiervoor aan te
vragen bij Hoofd Examenbureau.
4. Om technische redenen mag de titel/naam van het werkstuk niet langer zijn dan 60 posities, inclusief de
spaties.
5. Het profielwerkstuk dient een authentiek stuk te zijn. De kandidaat moet hiervoor een
″authenticiteitverklaring″ ondertekenen. De kandidaat verklaart door middel van deze verklaring dat het
ingeleverde product een zelfstandig en eigen gemaakte werkstuk (verslag) is, dat het werkstuk,
respectievelijk delen ervan, nooit eerder door (een) ander(en) ter beoordeling is aangeboden bij de
landsexamencommissie of elders en niet van een ander profielwerkstuk of praktische opdracht is
overgenomen. Ook verklaart de kandidaat dat het logboek naar waarheid is ingevuld.
Indien geconstateerd wordt dat het werkstuk (verslag) niet authentiek is dan wordt
het afgewezen en is de kandidaat onmiddellijk uitgesloten van verder deelname aan
het landsexamen voor het profielwerkstuk. Uiteraard kan de kandidaat binnen 3 x 24
uur na bekendmaking aan de kandidaat, hiertegen schriftelijk in beroep gaan bij het
hoofd Examenbureau.
6. Om een havo of vwo diploma te behalen dient de kandidaat een eindbeoordeling in de vorm van een
combinatiecijfer voor het profielwerkstuk en I&S te hebben gekregen, naast de eindcijfers voor de
overige 7 of 8 vakken waarin landsexamen is afgelegd.
7. Het profielwerkstuk wordt beschouwd als een afzonderlijk onderdeel van het Landsexamen. Voor het
profielwerkstuk dient daarom apart te worden betaald.
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2.

Opzet, uitvoering en inlevering van het profielwerkstuk

2.1
Opzet en uitvoering van het onderzoek
Voor de opzet, uitvoering en de formele bespreking van het onderzoek in verband met het profielwerkstuk
wordt verwezen naar de handleiding: “Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk”.
2.2
De inlevering van het profielwerkstuk
De omvang van het profielwerkstuk moet voor mavo minimaal 5 en maximaal 10 pagina’s zijn, voor havo en
vwo minimaal 8 en maximaal 15 pagina’s (vanaf de inleiding tot en met de samenvatting), exclusief de
illustraties en de bijlagen. Het maximum aantal pagina’s is niet bindend, maar richtinggevend.
Deze A4‐tjes dienen getypt te worden met lettergrootte 12, Times New Roman en standaard regelafstand.

De definitieve versie van het profielwerkstuk inclusief ‘plan van aanpak’ (formulier A), het definitieve
‘logboek’ (formulier B) en de ‘authenticiteit verklaring’ (formulier C) moeten in tweevoud en in twee aparte
mappen uiterlijk op de tweede donderdag van de maand februari in het jaar waarin het examen wordt
afgenomen, worden ingeleverd bij het Examenbureau, Belgiëstraat 2.
De formulieren profielwerkstuk zijn online op website www.ea.aw onder letter L van landsexamen te vinden.
N.B.
De stukken dienen zowel op papier (hardcopy) als digitaal via mail en als WORD‐file te worden ingeleverd.
Zonder de digitale versie wordt het profielwerkstuk niet nagekeken!
Email voor opsturen profielwerkstuk mavo: profielwerkstukmavo2019@gmail.com
Email voor opsturen profielwerkstuk havo: profielwerkstukhavo2019@gmail.com
Email voor opsturen profielwerkstuk vwo: profielwerkstukvwo2019@gmail.com



De kandidaat die een ‘volledig examen’ aflegt en geen profielwerkstuk inlevert en/of bespreekt,
krijgt per mail bericht dat hij/zij in het jaar waarin het volledige examen wordt afgelegd, niet kan
slagen.



Als de kandidaat het profielwerkstuk niet tijdig inlevert, dan krijgt hij/zij per mail bericht dat hij niet
aan de profielwerkstukbespreking kan deelnemen.



Van werkstukken die het Examenbureau digitaal ontvangt, krijgt de kandidaat een
ontvangstbevestiging via mail. Als de kandidaat de ontvangstbevestiging niet heeft ontvangen, moet
hij/zij contact opnemen met het Examenbureau.



De werkstukken worden niet door het Examenbureau beoordeeld, dat doen de examinatoren. De
kandidaat dient zelf een exemplaar van het profielwerkstuk mee te nemen naar de
profielwerkstukbespreking.
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3.

Tijdsplan voor het inleveren van het profielwerkstuk

Datum
Derde donderdag van
de maand november*

Inleveren/uitvoeren
In tweevoud en in 2 aparte
mappen
‐ onderwerpkeuzeformulier (formulier A)
‐ plan van aanpak (formulier A)
‐ voorlopige logboek (formulier B)

Commentaar
‐ U krijgt een ontvangst‐
bevestiging
‐ Binnen minimaal drie weken
krijgt u feedback op het
ingeleverde materiaal.

Tweede donderdag
van de maand
februari*

In tweevoud en in 2 aparte
mappen de definitieve versie van:
‐ profielwerkstuk (verslag) inclusief Plan
van aanpak (formulier A)
‐ digitale kopie van definitieve verslag
profielwerkstuk als WORD‐file
‐ definitieve
logboek (formulier B)
‐ ondertekende authenticiteit verklaring
(formulier C)
‐ profielwerkstukbespreking

‐ U krijgt een ontvangst‐
bevestiging

In de maanden maart
en april*
* Voor de exacte inleverdatum zie bijlage: “Tijdschema 2018‐2019”.

Bij het inleveren van formulier A Plan van aanpak (bestaande uit 1. Onderwerpkeuze, 2. Beschrijving plan
van aanpak, 3. Feedback) en formulier B voorlopige logboek in november krijg je feedback van het
Examenbureau of het door jou gekozen onderwerp wel of niet geschikt is en of je tot zover op de goede weg
bezig bent met het profielwerkstuk. Dit onderdeel is een serviceverlening van het Examenbureau aan de
landsexamenkandidaat. De kandidaat beslist zelf of hij/zij de hierboven genoemde stukken inlevert om
feedback op te krijgen. Deze feedback telt niet mee voor de eindbeoordeling. De definitieve versie van het
profielwerkstuk (inclusief ‘plan van aanpak’ (formulier A), het definitieve ‘logboek’ (formulier B) en de
‘authenticiteit verklaring’ (formulier C) kunnen in februari toch ingeleverd worden zonder dat je in november
feedback op je aanpak van het profielwerkstuk aan de examinator had gevraagd. In dat geval krijg je pas bij
de uitslag (in maart) te horen of je het profielwerkstuk (verslag) wel of niet goed hebt uitgevoerd. Indien het
profielwerkstuk (verslag) onvoldoende is krijg je éénmalig de kans (herkansing) om dit te verbeteren. Het
verbeterde profielwerkstuk (verslag) dien je dan voor eind maart in te leveren.
Voor de exacte inleverdatum zie bijlage: “Tijdschema 2018‐2019”.

______________________________________________________
Landsexamen

Aruba

2018-2019

Page 6|9

4.

Profielwerkstukbespreking

4.1







4.2

Voorwaarden
Deelname:
Alleen degene die het cijfer vier (4) of hoger heeft gekregen voor het
profielwerkstukverslag (inclusief plan van aanpak plus logboek) mag aan de
profielwerkstukbespreking deelnemen.
Rooster:
De profielwerkstukbesprekingen vinden plaats in de laatste 2 weken van april. Het
rooster hiervoor wordt 2 weken van te voren bekendgemaakt. Indien u per deze datum het rooster
nog niet heeft ontvangen dan dient u contact op te nemen met het Examenbureau.
Duur:
De profielwerkstukbespreking duurt 20 minuten per kandidaat.
Inhoud: Gedurende de bespreking geeft de kandidaat eerst een korte toelichting over het verrichte
onderzoek en stelt de examinator vervolgens vragen over het uitgevoerde onderzoek.
o Indien bij de profielwerkstukbespreking geconstateerd wordt dat fraude is gepleegd (de
kandidaat heeft duidelijk het profielwerkstuk zelf niet geschreven) krijgt de kandidaat geen
eindbeoordeling voor het profielwerkstuk. De geconstateerde fraude wordt door de
examinator in een proces‐verbaal (formulier D7) vastgelegd. Ook hierbij geldt dat de
kandidaat binnen 3x 24 uur na bekendmaking aan de kandidaat, hiertegen schriftelijk in
beroep kan gaan bij het hoofd Examenbureau. Zonder een eindbeoordeling kan het
profielwerkstuk niet worden behaald.
o Er is geen herkansing mogelijk voor de profielwerkstukbespreking.
De eindbeoordeling van het profielwerkstuk
 MAVO:
De kwaliteit van het profielwerkstukverslag en de profielwerkstukbespreking van de
mavo kandidaten worden beoordeeld met de kwalificatie ‘onvoldoende’, ‘voldoende’, ‘ruim
voldoende’ of ‘goed’. De kwalificatie voldoende is de minimumvoorwaarde, betreffende het
profielwerkstuk, voor het verkrijgen van een mavo diploma.
 VWO/HAVO: De eindbeoordeling van het profielwerkstuk wordt uitgedrukt in een cijfer van 1
tot en met 10, afgerond op een geheel getal. Voor wat betreft de havo en vwo kandidaten vormt
de eindbeoordeling van het profielwerkstuk samen met de eindbeoordeling van het vak
I&S/Maatschappijleer [de eindbeoordeling voor beide mag niet lager dan een vier (4) zijn] het
combinatiecijfer. Alleen het combinatiecijfer weegt mee bij de uitslagbepaling. De cijfers voor
I&S/Maatschappijleer en het profielwerkstuk worden, samen met het combinatiecijfer, op de
cijferlijst vermeld. Voor het behalen van een certificaat voor het profielwerkstuk plus
I&S/Maatschappijleer samen dient de kandidaat minimaal het cijfer zes (6) te behalen voor het
combinatiecijfer.

Bij de beoordeling van het profielwerkstuk wordt er gekeken naar:
 Het logboek en het plan van aanpak
Uit het logboek en het plan van aanpak moet blijken hoe de kandidaat het profielwerkstuk heeft
aangepakt en uitgevoerd.
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 De inhoud van het profielwerkstuk
Bij het profielwerkstuk wordt gelet dat:
‐ de inhoud van het werkstuk voldoet aan de criteria die hiervoor in de handleiding “Algemene
informatie profielwerkstuk landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo” en in “Handleiding bij het maken
van een profielwerkstuk Mavo/Havo/Vwo” zijn gesteld;
‐ de kandidaat zich in het onderwerp voldoende heeft verdiept op mavo, havo of vwo‐niveau;
‐ de inhoud van het profielwerkstuk aan minimaal te stellen eisen dient te voldoen.
Deze eisen zijn:
*
de indeling van het verslag (titelpagina, inleiding, beschrijving van het onderzoek, de
uitkomsten van het onderzoek, de conclusies, de samenvatting en de bijlagen, o.a. een
literatuurlijst);
*
de aanwezigheid van een duidelijke hoofdvraag;
*
de deelvragen (sluiten deze aan bij de hoofdvraag?);
*
de verrichte activiteiten (bijvoorbeeld literatuuronderzoek, geraadpleegde bronnen,
interviews, uitgevoerde proeven, enz.);
*
de bronverwijzing in de tekst;
*
de verwerking en analyse van de gegevens, het trekken van conclusies en eventueel een
discussie;
*
het antwoord op de hoofdvraag en de deelvragen;
*
dat het taalgebruik correct is.
De profielwerkstukbespreking
Bij de profielwerkstukbespreking wordt gelet:
‐ of de kandidaat zich in het onderwerp voldoende heeft verdiept op mavo, havo of vwo‐niveau;
‐
of de kandidaat vragen naar aanleiding van het werkstuk tijdens de profielwerkstukbespreking
in voldoende mate kan beantwoorden;
‐
of de kandidaat voldoende kennis en inzicht heeft van het verrichte;
‐
wat de motivering is van de gemaakte keuzes voor wat betreft de analyses en de getrokken
conclusies;
‐
of het taalgebruik correct is.
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Bijlage:

Tijdschema 2018‐2019
Tijdschema 2018‐2019
Profielwerkstuk Vwo/Havo/Mavo

Do 15 november 2018
* Dit onderdeel is een serviceverlening van het
Examenbureau aan de landsexamenkandidaat.
De kandidaat beslist zelf of hij/zij de hiernaast
vermelde stukken inlevert om feedback op te
krijgen.

Wo 6 december 2018
Do 8 februari 2019

Inleveren stukken profielwerkstuk (voorbereiding) om feedback
op te krijgen*: (in tweevoud en in twee aparte mappen)
‐ Onderwerpkeuzeformulier profielwerkstuk
‐ Plan van aanpak profielwerkstuk
‐ Voorlopig logboek profielwerkstuk
Opsturen feedback van examinatoren aan kandidaten
Inleveren:
Mavo, Havo of Vwo
‐Profielwerkstuk in tweevoud ( in twee aparte mappen)
* Definitief verslag profielwerkstuk ( inclusief plan van
aanpak Formulier A)
* Definitief logboek ( Formulier B)
* Authenticiteit verklaring (Formulier C)
Digitale kopie, in WORD, definitieve verslag profielwerkstuk
Via emailadres:
profielwerkstukmavo2019@gmail.com (PW Mavo)
profielwerkstukhavo2019@gmail.com (PW Havo)
profielwerkstukvwo2019@gmail.com (PW Vwo)

Do 7 maart 2019

Bekendmaking uitslag profielwerkstuk

Do 19 maart 2019

Inleveren herkansing profielwerkstuk

Di 4 april 2019

Inleveren uitslag herkansing profielwerkstuk (examinator)

Vr 5 april 2019

‐ Bekendmaking uitslag herkansing profielwerkstuk
‐ Ophalen rooster profielwerkstukbespreking

Ma 15 april – Vr 17 april 2019

Profielwerkstukbesprekingen
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