
 

Beste leerling, 

 

Je gaat binnenkort de Profielwerkstuk Markt Leiden bezoeken.  

Je hebt het meeste aan je bezoek als je je vooraf even inleest en jezelf wat vragen 

stelt.  

 

Vul het eerste gedeelte van deze opdracht dus alvast in tijdens de mentorles, want je 

gaat binnenkort een aantal keuzes maken! De 2e helft vul je in op de PWS Markt. 

  

Naam:    _________________________________________________ 

Klas:       _________________________________________________ 

Docent: ________________________________________________ 

  

DEEL 1        tijdens een mentorles 

  

Keuze: voor welke vak(ken) zou jij het liefste je PWS doen? Binnen welk profiel?  

 

Mijn profiel: ___________________ 

Beroepen die bij mij zouden kunnen passen: 

___________________________________________________________________ 

Studierichtingen die bij me kunnen passen: 

___________________________________________________________________ 

2 Vakken die ik het meest interessant vind: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

https://www.leiden-education-alphalab.eu/informatie-leerlingen/profielen/


Opdracht 1a: Idee-verzamelfase: schrijf hier zoveel mogelijk ideeën op!   

   

 

  



Opdracht 2b: Mindmap voor 2 vakken  

  

  

  



Opdracht 3a: zoek deelonderwerpen 

Ga nu naar https://www.leiden-education-alphalab.eu/vakken-profielwerk-

onderwerpen/  

 
Onderwerp  Welke website  Waarom dit onderwerp 

 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

Nieuwe ideeën gekregen? Welke deelonderwerpen spreken je nu het meeste aan? 

 

 

 

Opdracht 3b: zoek interessante hoofdvragen 

  

Ga naar https://www.leiden-education-alphalab.eu/informatie-

leerlingen/hoofdvragen-pws/.  

  

Kies nu 3 hoofdvragen die je wel interessant lijken: 

  

1. 

  

2. 

  

3. 

  

  

 

 

https://www.leiden-education-alphalab.eu/vakken-profielwerk-onderwerpen/
https://www.leiden-education-alphalab.eu/vakken-profielwerk-onderwerpen/
https://www.leiden-education-alphalab.eu/informatie-leerlingen/hoofdvragen-pws/
https://www.leiden-education-alphalab.eu/informatie-leerlingen/hoofdvragen-pws/


Opdracht 4a: hoe werk je samen met bedrijven, organisaties, musea? 

  

Keuze: hoe werk ik samen met een organisatie of bedrijf uit mijn eigen omgeving?  

  

Ga naar de speeddate-sessies over de onderzoeksvraag tussen leerlingen en 

professionals. Dat kun je doen op de Leidse Profielwerkstuk Markt. Wanneer is 

deze? Op ___________________________ (datum), om ____________uur op de 

___________________________________ (plaats) in Leiden.   

Heb jij bijvoorbeeld een idee om je PWS te doen over andere culturen of kinderrecht, 

religie, migratie...? Voor cultuur-onderwerpen kun je terecht bij de experts van 

Leiden Global. Zij kunnen je doorverwijzen! Andere experts op het gebied van 

onderwerpen als Start je Eigen Bedrijf, Social Media, Gender Issues, Taal en 

Literatuur, Biologisch Veldonderzoek, Jongeren en Geld, de Oudheid, Stedelijke 

Architectuur, en nog veel meer, zijn allemaal te vinden op onze PWS Markt. 

Bekijk: https://www.leiden-education-alphalab.eu/pws-opdrachtgeven/ 

Welke organisaties doen mee? Schrijf er 4 op: 

___________________________________________________________________  
   

 ___________________________________________________________________  

Bekijk deze websitepage. https://www.leiden-education-alphalab.eu/informatie-

leerlingen/doel-opzet-pws/ Hoe kun je eigenlijk samenwerken met een organisatie en 

waarom? 

___________________________________________________________________  
   

 ___________________________________________________________________  
  

Wat bedoelen ze met ‘Begin bij het Eind? 

___________________________________________________________________  
   

 ___________________________________________________________________  
   

Welke 3 basisvormen van onderzoek zijn er? Noem ze en leg ze kort uit. 

___________________________________________________________________  
   

 ___________________________________________________________________  
   

___________________________________________________________________  

https://www.leiden-education-alphalab.eu/pws-opdrachtgeven/
https://www.leiden-education-alphalab.eu/pws-opdrachtgeven/
https://www.leiden-education-alphalab.eu/informatie-leerlingen/doel-opzet-pws/
https://www.leiden-education-alphalab.eu/informatie-leerlingen/doel-opzet-pws/


Opdracht 4b: hoe doe je eigenlijk onderzoek?  

  

Je gaat straks van eerste brainstorm naar je eindproduct: je PROFIELWERKSTUK! 

Dat doe je in een flink aantal stappen. Er staan ook veel uren studie voor. 

Ook zijn er coaches om je te helpen bij: hoe pak je je eigen onderzoek aan? Bekijk 

https://www.leiden-education-alphalab.eu/informatie-leerlingen/doel-opzet-pws/ 

 

Over welke fasen van het PWS onderzoek kun je vragen stellen aan de studenten 

van PWS Coaching? Zoek op de website de stappen A t/m J, schrijf ze hieronder op. 

  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

I. 

J. 

  

Heb je hier al vragen bij? Schrijf ze dan hieronder op: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______Gefeliciteerd! Deel 1 is gedaan! Op naar Deel 2…  

https://www.leiden-education-alphalab.eu/informatie-leerlingen/doel-opzet-pws/


DEEL 2a      tijdens de Profielwerkstuk Markt 

  

Je gaat minimaal 3 kraampjes bezoeken. Bij elke kraam kies je 2 van 

onderstaande vragen: 

1.  Wat doen jullie als organisatie? 
2. Zijn er vraagstukken die in jullie organisatie spelen? 
3. Zijn er problemen die jullie willen oplossen? 
4. Met welke ontwikkelingen (in de maatschappij) zijn jullie bezig? 

5. Hebben jullie nieuwe (bedrijfs- of organisatie-) plannen? 

6. Welk onderzoek kan ik bij jullie doen? 
7. Hoe kan ik met jullie samenwerken? 
8. Jouw eigen vraag, namelijk…? 

Schrijf hieronder wie je bezocht hebt en welke antwoorden je kreeg: 

  

Naam organisatie 1: _________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_  

Naam organisatie 2: _________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_  

Naam organisatie 3: _________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__



DEEL 2b      tijdens de Profielwerkstuk Markt 

Het Onderzoeksproces 

Je gaat ook langs een aantal kraampjes van Profielwerkstuk coaches. Schrijf 

hieronder op over welke fase je wat hebt gevraagd en wat het antwoord was. 

Fase: _________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Fase: _________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

Fase: _________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

FASEN 

A.   Onderwerp kiezen 

B.   Inzoomen en onderwerp afbakenen 

C.   Onderwerp zo klein mogelijk maken 

D.   Wat voor soort hoofdvraag? 

E.   Wat voor soort onderzoek? 

F.    Welke deelvragen en welke samenhang tussen de deelvragen? 

G.   Welke bronnen? Samenwerking met maatschappelijke organisatie? 

H.   Innerlijke structuur van de tekst? 

I.     Uiterlijke structuur van de tekst? 

J.    Schrijven in een passende stijl? 

 Succes! Jij bent nu klaar om je PWS te starten! 


