
2021-2022 Vak Profielwerkstuk Leerweg Mavo
geldend voor klas 9

Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor Herkansbaar Examendomein

9 Handelingsdeel handelingsdeel Gestart wordt met een aantal verplichte 
opdrachten voordat er een ontwerp gemaakt 
en gekozen wordt voor de meesterproef.

Start vanaf eerste 
vakles schooljaar 2021-
2022

10 Handelingsdeel handelingsdeel Ontwerp van de 'meesterproef' wordt 
geodgekeurd door de docent. Daarbij 
wordt o.a. gelet op:

Eind trim1/ presentatie 
nader te bepalen; 
inleveren portfolio een 
week later dan de 
presentatie

100% ja Profielwerkstuk       
BV/V/2

> haalbaarheid in de tijd
> haalbaarheid qua kennis en vaardigheden
> haalbaarheid qua financiën
Gedurende het proces wordt gelet op:
> materiaal gebruik
> snelheid van werken
> zelfstandigheid
> techniek en nauwkeurigheid

Opmerking Het examedomein BV/V/2 van beeldende vorming is in het profielwerkstuk geïntegreerd.

Beoordeling 1) Het profielwerkstuk wordt door twee docenten beoordeeld
2) Toetsonderdelen: maken van een product/ 'meesterproef'; presentatie van een product/ 
'meesterproef';* maken van een portfoliodocument

*Bij het ambacht tuin krijgen de leerlingen kookles en bestaat hun ‘meesterproef’ uit een 
zelf samengestelde en bereidde maaltijd.

Bijzonderheden 
herkansing

1) Indien de beoordeling als onvoldoende wordt bestempeld volgt een maand later een tweede 
poging. De datum is dan: nader te bepalen. De presentatie is dan aan het lerarencollege. Het 
portfolio wordt dan een week na de presentatie ingeleverd.
2) Als je geen voldoende hebt voor het profielwerkstuk, kun je geen diploma ontvangen, ook al heb 
je het CE goed gedaan.



2021-2022 Vak Profielwerkstuk Leerweg Mavo
geldend voor klas 10

Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Herkansbaar Examendomein

10 Handelingsdeel Handelingsdeel Ontwerp van de 'meesterproef' wordt 
goedgekeurd door de docent. Daarbij wordt o.
a. gelet op:

trim2/ presentatie: 
2 december 2021;
inleveren portfolio uiterlijk 01 
november 2021

Ja Profielwerkstuk 
BV/V/2

> haalbaarheid in de tijd
> haalbaarheid qua kennis en vaardigheden
> haalbaarheid qua financiën
Gedurende het proces wordt gelet op:
> materiaal gebruik
> snelheid van werken
> zelfstandigheid
> techniek en nauwkeurigheid

Opmerking Het examedomein BV/V/2 van beeldende vorming is in het profielwerkstuk geïntegreerd.

Beoordeling 1) Het profielwerkstuk wordt door twee docenten beoordeeld
2) Toetsonderdelen: maken van een product/ 'meesterproef'; presentatie van een product/ 
'meesterproef'* ; maken van een portfoliodocument

*Bij het ambacht tuin krijgen de leerlingen kookles en bestaat hun ‘meesterproef’ 
uit een zelf samengestelde en bereidde maaltijd. Hun kookavond zal in overleg 
gepland worden.

Bijzonderheden 
herkansing

1) Indien de beoordeling als onvoldoende wordt bestempeld volgt een tweede pging. De datum is dan 
donderdag 17 december 2021. De presentatie is dan een deel van het lerarencollege. 
2) Als je geen voldoende hebt voor het profielwerkstuk, kun je geen diploma ontvangen, ook al heb je 
het CSE goed gedaan.



2021-2022  Vak Profielwerkstuk Niveau havo

Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor Herkansbaar Examendomein
12/5H Handelingsdeel 1 handelingsdeel presentatie eindwerkstuk 28 oktober - 30 oktober 100% nee

Bijzonderheden 
herkansing

Let op: Niet herkansbaar! Wetenswaardigheden 
beoordeling

1) De beoordeling is op basis 
van het proces, het resultaat 
en het verslag

3) Een begeleider die merkt 
dat zijn of haar leerling kans 
heeft op een 3 als 
uiteindelijk resultaat doet 
daarvan schriftelijk melding 
bij de leerling en diens 
ouders/verzorgers.

5) In de Tweede Fase heeft het 
profielwerkstuk op één vak of meer 
vakken betrekking. Het vak of de 
vakken waarop het werkstuk 
betrekking heeft, maakt/maken 
onderdeel uit van het totale pakket 
(eindexamen) van de leerling. Wel 
moet altijd ten minste één groot vak 
betrokken zijn. Dit wordt in de loop 
van het examenjaar vastgelegd en 
verdere informatie over verstrekt. 

2) Let op! Wanneer je een 3 
krijgt toegekend, ben je gezakt 
voor je examen!

4) Het cijfer voor het 
profielwerkstuk is onderdeel 
van het zogeheten 
combinatiecijfer 



2021-2022 Vak Profielwerkstuk Niveau vwo

Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor Herkansbaar Examendomein
12 Handelingsdeel 1 handelingsdeel presentatie eindwerkstuk 28 oktober - 30 oktober 100% nee

Bijzonderheden 
herkansing

Let op: Niet 
herkansbaar!

Wetenswaardigheden 
beoordeling

1) De beoordeling is op basis 
van het proces, het resultaat 
en het verslag

3) Een begeleider die merkt dat zijn 
of haar leerling kans heeft op een 3 
als uiteindelijk resultaat doet 
daarvan schriftelijk melding bij de 
leerling en diens ouders/verzorgers.

5) In de Tweede Fase heeft het 
profielwerkstuk op één vak of meer vakken 
betrekking. Het vak of de vakken waarop 
het werkstuk betrekking heeft, 
maakt/maken onderdeel uit van het totale 
pakket (eindexamen) van de leerling. Wel 
moet altijd ten minste één groot vak 
betrokken zijn. Dit wordt in de loop van het 
examenjaar vastgelegd en verdere 
informatie over verstrekt. 

2) Let op! Wanneer je een 3 
krijgt toegekend, ben je 
gezakt voor je examen!

4) Het cijfer voor het profielwerkstuk 
is onderdeel van het zogeheten 
combinatiecijfer (samen met CKV, 
ANW en Maatschappijleer)


