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INLEIDING 
 
Een van de onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk. Hierbij ga je dieper in 
op een door jou gekozen onderwerp. Dit boekje geeft je inzicht in de wijze waarop je het aan 
kunt pakken en de eisen waaraan het moet voldoen. Je kunt de volgende onderdelen 
terugvinden: 
 

     pag. 
- PWS-award     4 
- Tijdschema incl. verplichte data 5 
- Contactformulier begeleiding  6  
- Format  Plan van Aanpak (PvA) 7 en 8 
- Eisen verslag     9 en 10 
- Format logboek    11 
- Beoordelingsformulier  12 en 13 
- Beoordeling mondeling verslag 14 
- Lijst met onderwerpen per vak  15 t/m 37 
 

 
 
De regeling voor de nieuwe tweede fase is kort samengevat als volgt: 
 
- Je krijgt voor je profielwerkstuk een afgerond cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer 

(met maatschappijleer en levensbeschouwing). Het gemiddelde van deze vakken vormt 
het combinatiecijfer op je eindlijst. Dit cijfer telt even zwaar als bijvoorbeeld het eindcijfer 
voor wiskunde B en kan dus een grote rol spelen in  het verwerven van 
compensatiepunten! 

- Net als bij andere vakken bestaat de mogelijkheid tot herkansen. Als het cijfer lager dan 
een 4 is, ben je wettelijk verplicht om te herkansen, anders mag je geen examen doen. 

- De studielast is 80 uur p.p., waarover je in je logboek verantwoording aflegt.   
 

Presentatievormen 
Er zijn verschillende manieren om de resultaten van het onderzoek te presenteren, bijv.: 
 Schriftelijk verslag 
 Mondelinge presentatie 
 Audio- of videopresentatie 
 Maquette of ontwerpopdracht met begeleidende documentatie 
 Foto- of computerpresentatie 
 Er hoort altijd een schriftelijk deel bij. 

 

Duo’s 
De groepjes bestaan in principe uit 2 leerlingen. De begeleider geeft aan welk deel 
gemeenschappelijk gedaan mag worden.  

 
15 juli: 11.00-15.00 u. PWS-dag 4h en 5v - in aula + STC (Plan van aanpak maken) 
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PWS-Award 2020 
 
Op Spieringshoek wordt éénmaal per jaar gestreden om de PWS-Award.  Voor de havo- en de 
vwo- leerlingen wordt een mooie prijs ter beschikking gesteld.  Om die prijs te winnen moet je 
wel een extra prestatie leveren.  
 
Na de beoordeling van de PWS-en door de docent/begeleiding, buigt de sectie zich nog eens 
extra over de PWS-en met de hoogste beoordelingen. De sectie kan dan besluiten die “beste” 
PWS-en voor te dragen voor de PWS-award aan de jury. Deze jury bestaat uit experts uit het 
oudernetwerk, de rector/afdelingsleider is de voorzitter. De jury leest en stelt uit de longlist 
(de voordracht) een shortlist samen van de leerlingen die tijdens de PWS-awarduitreiking voor 
een zaal vol ouders, vrienden, klasgenoten, docenten en andere belangstellenden hun PWS 
presenteren. Alle leerlingen van de longlist ontvangen op de PWS-avond een certificaat. Wij 
weten ondertussen dat de vervolgopleidingen erg geïnteresseerd zijn in de extra mooie 
prestaties als zij leerlingen moeten selecteren. 
 
Op basis van het gelezen werk en de presentatie besluit de jury wie de Spieringshoek PWS-
Award ontvangt. 
 
Probeer vanaf de start “de prijs” in gedachten te houden. Een originele presentatievorm wordt 
op prijs gesteld. 
 

Wij hebben in de afgelopen jaren veel bijzonders gezien van een zelf geschreven en 
geïllustreerd (kinder)boek, tot een zelf geschreven koraal en een complete 
basisschoolmusical. Een onderzoek naar de mogelijke verdringing van de twee soorten 
Nederlandse eiken ontlokte de deskundige in de jury de opmerking dat “het wetenschappelijk 
gehalte van dit onderzoek goed genoeg zou zijn voor een afstudeerscriptie” en een leerlinge 
die heel graag naar de opleiding voor verloskunde wilde, werd mede door haar bijzondere 
onderzoek naar de rol van de verloskundige tijdens de zwangerschap geselecteerd.  
 
Wij zouden dit jaar graag zien dat onze beste PWS-en deelnemen aan de landelijke wedstrijd 
die de KNAW organiseert. 
 
Schrijf JIJ dat prachtige werkstuk? 
 
Wij wensen jullie heel veel succes. 
 
De presentatie en de uitreiking van de PWS-award wordt gehouden op 04 februari 2020, 
19.30 uur. 
(onder voorbehoud). 
 

 
  

Winnaar 
Pws-award 
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Tijdschema schooljaar 2019-2020 incl. verplichte data 
 
donderdag 15-7 PWS-dag: havo 4 en vwo 5 

  

woensdag 4-9 Vanaf 09.00 u digitale inschrijving PWS.  

  

maandag 9-9 12.00 u Sluiting digitale inschrijving PWS 

  

donderdag 12-9 Bekendmaking definitieve toewijzing PWS-titel en begeleiders 

  

vrijdag 20-9 Uiterste datum 1e overleg met begeleider. Goedkeuring Plan van 
aanpak (PvA): go of no go 

  

vóór dinsdag 15-10 Uiterste datum 2e overleg met de begeleider 

  

vóór vrijdag 22-11 Uiterste datum 3e overleg met de begeleider  

  

woensdag 4-12 Laatste overleg (4e) en final check door begeleider van concept 
PWS 

  

woensdag 11-12 van 10.00 - 16.00 u: Inleveren PWS bij de bovenbouwcoördinator 

  

Vrijdag 17-1-2020 Vóór 09.00 u: uiterste datum 1e beoordeling en nominatie PWS 
award 

  

Maandag 10-2 Inleveren PWS herkansing 

  

Maandag 17-2 Uiterste datum inleveren scoreformulier herkansing PWS 
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Contactformulier begeleiding  
 
Volg- 
nummer 
contact- 
moment 

Datum  
contact 
moment 

Inhoud  Opdracht voor 
volgend 
contactmoment 

Datum  
en 
tijdstip 
vervolg 
afspraak 

Paraaf 
docent 

1e  
 Vóór 20-09-2019 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Go / No go 
 
 
 
 
 
 

   

2e  
 Vóór 15-10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

3e 
 Vóór 22-11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Extra, indien 
gewenst 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

4e  
Uiterlijk 4-12 
Laatste overleg/ 
final check 
concept PWS 
door begeleider 

 
 
 
 
 

    

Inleveren 
woensdag 
11 december 
2019 
van 10.00-16.00u 

Bij BOVENBOUWCOÖRDINATOR.     
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Format  Plan van Aanpak (PvA) 
 
Naam 1: …………………………………………………………………….. ............. 
 
Naam 2: ……………………………………………………………………............... 
 
Voor welk vak ga je je PWS doen? 

Wat is de (voorlopige) titel van je PWS? 
 
 
 
 
Bedenk een onderzoeksvraag en deelvragen die aansluiten bij deze titel. 
Onderzoeksvraag: 
  
 
 
 
Deelvragen: 
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Hoe wil je je onderzoek aanpakken? 
Waar ga je je informatie vandaan halen? 
  

 
  

 
 

Beschrijf wat je denkt te gaan doen of 
beschrijf welke plannen je hebt voor de aanpak van je onderzoek  
 
 
 
 
 
Waar heb je hulp bij nodig voor je onderzoek en bij wie denk je terecht te 
kunnen voor die hulp? 
Hulp nodig bij:                                                                                           Voor die 
hulp kan je terecht bij: 
                                                                                                                   • 

 
 

  
                                                                                                                  • 
 

  
                                                                                                                  • 
 

  
                                                                                                                  • 

 
Aanvullende opmerkingen: 

 
Het is niet zeker of je met het onderwerp van je eerste keuze aan de slag kunt. De kwaliteit 
van je PvA is doorslaggevend. De sectie/vakdocenten beslissen hierover. 
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Eisen verslag 
 

1. Schriftelijk 

1.1 Verplichte onderdelen: 
 
 Titelblad 

Hierop moet vermeld worden: 
• De titel van het werkstuk  
• De naam en de klas van de leerling 
• Het vak 
• De naam van de begeleider 

 
 Inhoudsopgave 

 
 Inleiding 

Hier wordt beschreven: 
• Waarom de leerling het onderwerp gekozen heeft 
• De onderzoeksvraag en de deelvragen 
• Hoe de leerling het onderzoek heeft aangepakt 

 
 Kerndeel van het verslag 

Dit vormt het belangrijkste onderdeel van het werkstuk. De hoofdstukken moeten samen 
een uitgebreid en genuanceerd antwoord geven op de onderzoeksvraag en de deelvragen. 

 
 Conclusie 

• Herhaalt de onderzoeksvraag uit de inleiding en vat de voorgaande hoofdstukken  
samen 

• Geeft antwoord op de onderzoeksvraag en de deelvragen 
 
 Literatuuropgave 

• Volgens de regels van de titelbeschrijving: schrijver, titel, plaats, jaartal, druk 
• Ook Internetpagina’s 

 

 Bijlage(n) (eventueel) 
• De bijlagen bevatten zaken (tabellen, grafieken, stukken tekst uit bronnen e.d.) die de 

tekst van het werkstuk onleesbaar zouden maken als ze worden opgenomen in de 
hoofdstukken.  

• De bijlagen moeten voorzien zijn van een bronvermelding. 
 

 Begrippenlijst (eventueel) 
Deze wordt alfabetisch opgesteld en bevat een omschrijving van wat het begrip inhoudt. 

 
 Tijdschema en logboek. 
 
 Bronnen- en materialenboek (eventueel) 
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1.2 Vormgeving: 
 

 Papierformaat en bladspiegel: 
• A4-formaat 
• Kantlijnen 2,54 cm 
• Regelafstand 1 en lettergrootte Times New Roman 12 of Arial 11 

 
 Nieuwe bladzijde: 

• Ieder hoofdstuk begint op een nieuwe bladzijde; paragrafen niet. 
• Inleiding, conclusie, literatuuropgave, bijlagen en begrippenlijst worden opgevat als 

hoofdstukken 
 
 Alinea's 

 
 Nummering: 

• alle bladzijden van het profielwerkstuk, behalve het titelblad, worden doorlopend 
genummerd. 

 
 Spelling en formulering: 

• deze moeten foutloos zijn 
 

 Omvang: 
• Eisen voor de omvang zijn moeilijk te geven. Richtlijn: minimaal 10 en maximaal 15 

bladzijden tekst, van inleiding tot en met conclusie. 
 
 Lay-out: 

• Het profielwerkstuk moet op de PC worden gemaakt 
 
 Inleveren: 

• Het profielwerkstuk moet op papier en ook op een usb-stick (in een envelop) 
ingeleverd worden  

 

2. Een mondelinge presentatie/audio- of videopresentatie/foto- of 
computerpresentatie 

 
Bij deze vorm van presenteren is de opbouw erg belangrijk, bestaande uit: 
 

• Opening 
 
• Inleiding 

 
• Kern 

 
• Slot 

 
Het is erg handig te werken met een spreekschema, waarin ook de praktische handelingen 
staan die verricht moeten worden. Verder moet de leerling rekening houden met de 
samenstelling van het publiek, het doel van de presentatie, de tijdsduur, de plaats en de 
inrichting en de hulpmiddelen. 
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Format logboek 
 
Tijdens het werken moet je een logboek bijhouden, waarin je verslag doet van de voortgang 
van je werkzaamheden. Bij de beoordeling van het PWS zal niet alleen het werkstuk, maar 
ook de manier waarop het tot stand is gekomen, een rol spelen. 
Iedere leerling maakt een eigen logboek, ook als je met iemand anders een profielwerkstuk 
maakt. Het omvat minimaal 1 en maximaal 2 pagina's (A4). 
 
Een logboek moet je heel eenvoudig houden! Een voorbeeld van hoe je het kunt invullen: 

FASE 
DAT

UM 
DU

UR 
PLAATS ACTIVITEIT OPMERKINGEN 

 

ORIËNTATIE            PARAAF DOCENT 

 20/05 
 
01/06 
02/06 
22/06 

0.10 u 
 
0.30 u 
0.45 u 
0.20 u 

school 
 
OLC 
lokaal 304 
school 

1e overleg met docent 
 
informatie gezocht 
studie-uur 
2e overleg met docent 

onderwerppresentatie en 
groepskeuze 
2 boeken gevonden 
1e inventarisatie 
plan van aanpak 

INFORMATIE 

 21/09 
22/09 
28/09 

1.00 u 
0.45 u 
1.30 u 

Schiedam 
lokaal 304 
OLC 

archief bezocht 
studie-uur 
informatie internet 

geen bruikbare gegevens 
vraagstellingen gemaakt 
prima pagina’s gevonden 

SCHRIJF / ONTWERP 

 12/10 
13/10 
20/10 
21/10 

0.10 u 
1.30 u 
0.50 u 
0.30 u 

school 
OLC 
lokaal 304 
lokaal 304 

3e overleg met docent 
informatie internet 
studie-uur 
Laatste check 

ga zo door! 
veel, verwarde gegevens 
moeizaam, zit vast 
Tips….! 

PRESENTATIE 

 27/10 
28/10 

0.30 u 
0.30 u 

lokaal 304 
lokaal 304 

proefpresentatie 
presentatie 

veel kritiek gekregen 
aardig verdedigd 
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Beoordelingsformulieren 
 
 

Beoordeling schriftelijk verslag 
 
Proces Max. 15 pnt. 
Logboek  2pnt. 
Contactmomenten met begeleider(s) (3 pnt. per moment)  9pnt. 
Verwerken van adviezen van begeleider(s)  4pnt. 
 
Inleiding Max. 15 pnt. 
Kader (p.w.s. of p.o. met betreffende vak(ken)  1pnt. 
Introductie (evt. afbakening) en/of verantwoording onderwerp  3pnt. 
Formulering van hoofd- en deelvragen inclusief een hypothese  7pnt. 
Beschrijving van de onderzoeksopzet en -uitvoering  2pnt. 
Taakverdeling per persoon  2pnt. 
 
Kerndeel* Max. 40 pnt. 
Kwantiteit van het onderwerp/onderzoek (aantal pagina's) 5 pnt. 
Diepgang van het onderwerp/onderzoek· 8 pnt.  
Gebruik voldoende verschillende bronnen (evt. incl. interviews/enquêtes) 7 pnt. 
Eigen verwerking of eigen formulering 10pnt.  
Juistheid van de informatie 7 pnt. 
Relevantie van het gebruik van grafieken, tabellen en andere illustraties 3 pnt. 
 
Conclusie Max. 20 pnt. 
Correcte samenvatting van de inhoud van het kerndeel 7 pnt. 
Antwoord(en) op de hoofd- en deelvragen 8 pnt.  
Conclusie verbinden aan de hypothese  5 pnt. 
 
Lay-out Max. 10 pnt. 
Juist gebruik van bronnen(vermeldingen,  
teksten bij illustraties en evt. voetnoten) 4 pnt. 
Verzorging van tekst, illustraties, paginanummers, evt. inhoudsopgave 4 pnt. 
Correcte spelling 2 pnt. 
 
TOTAAL  Max. 100 pnt. 
 
 
*= indien in de PO of het PWS (meer) sprake is van een kwantitatief onderzoek kan gebruik 
worden gemaakt van onderstaand beoordelingsschema aangaande het kerndeel. 
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Kerndeel          Max. 40 pnt. 
Kwantiteit van het onderwerp/onderzoek (aantal pagina's)     5 pnt. 
Diepgang van het onderwerp/onderzoek·       8 pnt. 
Gebruik voldoende verschillende bronnen (ev. incl. interviews/enquêtes)   7 pnt. 
Eigen verwerking of eigen formulering       10 pnt. 
Juistheid van de informatie         7 pnt. 
Relevantie van het gebruik van grafieken, tabellen en andere illustraties   3 pnt. 
 
 

1. Wat is het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek? 
 
Kwantitatief onderzoek richt zich op het statistisch onderbouwen van resultaten. Dit ligt 
uiteraard voor de hand als het onderwerp cijfermatig is (bijvoorbeeld als het gaat om 
financiële onderzoeksvragen). Maar ook kwalitatieve onderwerpen, zoals de mening van 
mensen, kunnen in cijfers uitgedrukt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schalen die 
vaak in vragenlijsten worden gebruikt, lopend van 1 (helemaal niet mee eens) tot 5 (helemaal 
mee eens). Voor het verwerken van dergelijke schalen is wel specifieke kennis nodig.  
 
Kwalitatief onderzoek is niet gericht op cijfermatige onderbouwing, maar op het beschrijven 
van bevindingen. Bij kwalitatief onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van interviews, 
literatuurstudie, observatie en dergelijke. Al naar gelang de onderzoeksvraag wordt gekozen 
voor kwantitatief of kwalitatief onderzoek, ook kan een combinatie van beide worden 
toegepast. 
  



Profielwerkstuk schooljaar 2019-2020 – vwo 
 
 

14

Beoordeling mondeling verslag  
  
Inhoud Max. 43 pnt. 
Inleiding: introductie en verantwoording onderwerp 
Beschrijving van onderzoeksopzet en -uitvoering 
Kwaliteit hoofdvragen en deelvragen 
Gebruik voldoende verschillende bronnen 
Diepgang van het onderweerp/onderzoek 
Niveau van de argumenten 
Conclusie (antwoord op deelvragen en hoofdvraag) 
 
 
Taalgebruik Max. 17 pnt. 
Begrijpelijkheid/eigen woorden 
Gebruik van vaktermen 
Verstaanbaarheid/ spreektempo 
 
Presentatie Max. 20 pnt. 
Mate van oplezen 
Non-verbale communicatie/interactie publiek 
Vormgeving/leesbaarheid 
 
Technische ondersteuning Max. 20 pnt. 
Gebruik media, grafieken, tabellen en andere illustraties 
 
 
AANTAL PUNTEN  Max. 100 pnt 
 

 
Indien een leerling zijn profielwerkstuk te laat inlevert of een werkstuk met ernstige 
tekortkomingen inlevert, wordt dit aangemerkt als een onregelmatigheid. De 
examencommissie o.l.v. de rector neemt dan passende maatregelen. 
 
Leerlingen die een onvoldoende resultaat behalen mogen het pws m.b.v. een herkansing 
bijwerken. Als het cijfer lager dan een 4.0 is, ben je verplicht te herkansen!! 
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Lijst met onderwerpen per vak  
 

Aardrijkskunde (vwo) 
 
Hieronder volgen VOORBEELDEN van mogelijke onderwerpen: 
 
In hoeverre houdt de Nederlandse overheid zich bezig met waterbeleid inzake 
klimaatverandering? 
Klimaatverandering en bodemdaling stellen de Nederlandse waterbeheerders voor 
uitdagingen. Begin 21 eeuw kwam integraal waterbeheer steeds meer terug in het beleid. 
Waar voorheen het beleid vooral gericht was op snel en veilig afvoeren van water, wordt het 
watersysteem steeds meer als geïntegreerd geheel benaderd. Recente ontwikkelingen als 
“afkoppelen” van hemelwater en de trits vasthouden-bergen-afvoeren komen steeds vaker 
terug in het beleid. De zomer van 2018 was extreem droog in Nederland. Wat kunnen we 
doen aan waterovervloed en waterschaarste? 
 
Natuurnetwerk Nederland. Top of flop? 
Het Natuurnetwerk Nederland (vroeger: de ecologische hoofdstructuur) is een samenhangend 
netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het 
zou volgens dit plan de basis vormen voor het Nederlandse natuurbeleid. Zo zou de kwaliteit 
van natuur in Nederland stabiliseren. In 1950 waren er 1400 soorten hogere planten. 
Sindsdien zijn hiervan 70 verdwenen en 500 zijn in aantal/oppervlakte ernstig 
achteruitgegaan. Het aantal broedvogels is in dezelfde periode met een derde afgenomen. De 
achteruitgang van de natuur is vooral zo ernstig omdat het tempo waarin dit gebeurt 
toeneemt. De zeearend is terug in het land. De beverpopulatie doet het zeer goed. De eerste 
wolvenjongen zijn reeds gesignaleerd. Wat ging er mis en wat gaat er goed met het 
Natuurnetwerk Nederland en de biodiversiteit in Nederland? 
 
Tegenstrijdige gletsjers 
Wereldwijd trekken gletsjers zich terug. Deze negatieve trend is hoofdzakelijk de reactie op 
antropogene klimaatopwarming, anders gezegd, de door de mens veroorzaakte opwarming 
van het klimaat. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op zo’n trend; twee voorbeelden: 
 - De Perito Moreno-gletsjer in Argentinië is volgens wetenschappers erg bijzonder, omdat het 
één van de weinige gletsjers in de wereld is die nog groeit. Of, in ieder geval niet terug trekt. 
Per dag schuift het ijs bijna twee meter op, al breekt er ook veel af. 
 - De Franz Josef-gletsjer in Nieuw Zeeland is in de jaren tussen 1983 en 2008 met 1,4 
kilometer bij gegroeid. Hoe kan het zijn dat deze gletsjers zich anders gedragen dat de 
wereldwijde trend van terugtrekking? 
 
Plastic soep, de drijvende vuilnisbelt in de oceaan.  
In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Dit komt van afval wat we op straat 
weggooien, visnetten die achterblijven, maar ook door het wassen van synthetische kleding of 
door je tanden te poetsen. Al deze verschillende soorten plastic vormen samen in de zeeën 
en oceanen de plastic soep. Door verwering, zonlicht en golfslag valt groot plastic uit elkaar in 
kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. Het plastic blijkt niet alleen te drijven, maar 
ook te zweven in de waterkolom. We noemen dit verschijnsel de ‘plastic soep’. Welke invloed 
heeft ‘plastic soep’ op onze oceanen en wat is het effect op het leven? Is het mogelijk om 
deze ‘plastic soep’ weer op te ruimen? 
 
Het nieuwe winkellandschap 
Binnen de economische geografie houdt men zich bezig met locatievraagstukken. Eén 
daarvan is de ontwikkeling van het winkellandschap. Dit winkellandschap verandert 
voortdurend onder druk van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. De Amerikaanse 
socioloog George Ritzer verwijst met het concept McDonaldisering naar de toenemende 
standaardisering van productie over de hele wereld.  
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Grote multinationals hebben winkels over de hele wereld, waardoor het winkellandschap van 
centra over de hele wereld steeds meer op elkaar gaat lijken. Elk deugdelijk centrum heeft 
tegenwoordig een McDonalds, Starbucks, Subway, et cetera. Door schaalvoordelen is het 
voor deze bedrijven makkelijker te overleven dan voor eenmanszaken. Gevolg hiervan is dat 
de kleine winkeliers uit het winkellandschap verdwijnen en de grote winkelketens domineren. 
Je kunt bijvoorbeeld het winkelcentrum uit jouw dorp of stad onderwerpen aan een grondige 
analyse. Wat is er de afgelopen jaren veranderd onder druk van welke ontwikkelingen? Of wat 
is de invloed van een specifieke, maatschappelijke ontwikkeling op dit winkelcentrum? 
 
In hoeverre kun je de gevolgen van een tsunami beperken? 
Na de verwoestende tsunami van 2004 in Zuidoost-Azie, en die in Japan in 2011 is veel geld 
geïnvesteerd in hazard management. Wat zijn de oorzaken van tsunami’s? hebben 
alarmsystemen wel zin in landen met een achtergebleven infrastructuur zoals Indonesië? 
 
Wat is er geografisch aan voetbal?  
Elk land in de wereld heeft zijn eigen landenteam. Op bijna alle continenten bestaan 
overkoepelende voetbalbonden waar landen- en clubteams tegen elkaar spelen. Eens in de 
vier jaar is er een mondiaal toernooi. Op alle schaalniveaus kun je voetbal onderzoeken. Je 
gaat je nu beperken tot de nationale, continentale en mondiale schaalniveaus. Je wisselt ook 
van analyseniveau: waarom zijn de competities in Spanje en Duitsland van een hoger niveau 
dan die van Nederland of België? Kortom: voetbal past prima in het aardrijkskundig onderzoek 
van de globaliserende wereld. 
 
De relatie tussen China en Afrika, een nieuwe vorm van kolonialisme? 
De aanwezigheid van China in Afrika wordt steeds groter. China geeft leningen en hulp, 
bevordert er de investeringen en scheldt hoge leningen kwijt, maar stelt er ook de toevoer van 
grondstoffen naar China veilig en creëert er afzetmarkten voor Chinese goederen. Kan je 
stellen dat China goed is voor Afrika, of is dit een ‘schijnvertoning’ en is China alleen maar uit 
op de winst van de grondstoffen uit Afrika? 
Iedereen claimt de Noordpool; de strijd om grondstoffen 
De Noordpool is de hoofdprijs geworden in het geopolitieke spel. Er zouden enorme 
voorraden grondstoffen kunnen liggen en die worden door het smelten van het ijs almaar 
toegankelijker. Wie eisen een rol in dit spel op, en waarom? Welke afspraken moeten er over 
de Noordpool gemaakt worden? 
 
Territoriale identiteit in Europa; gaat de regionale identiteit boven de nationale 
identiteit in Europa?  
In een globaliserende wereld, en een sterke aansturing op een eenduidig Europa zou men 
kunnen stellen dat nationale grenzen steeds verder vervagen en we afstevenen op een 
Verenigde Staten van Europa. Maar er is ook een tegenbeweging: het is juist de regio die aan 
belangen wint in de globaliserende wereld. Mensen voelen zich meer verbonden met het 
lokale en regionale, dan met het nationale. Wat zijn de gevolgen vanuit deze tegengestelde 
stromingen? Je kunt als leerling concrete voorbeelden nemen zoals Catalonië of Schotland. 
 
De vervuiler betaalt, is dit wel waar? 
Voor het lozen van vuil afvalwater betaalt iedereen belasting. De zogenaamde 
zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing. Dit geldt voor zowel bewoners van een rijtjeshuis, 
als voor grote bedrijven en instellingen. Het waterschap probeert iedere vervuiler zijn eigen 
deel te laten betalen, maar vaak wordt er meer vervuild afvalwater geloosd dan dat er wordt 
betaald. Dit verschil heet discrepantie. Hoe kan dit en hoe lossen we het op? Hoe zou het 
waterschap deze discrepantie kunnen terugdringen? De vervuiler betaalt, is dit wel waar? 
 
Wateroverlast in Vlaardingen. 
Met de huidige klimaatveranderingen treden steeds meer hevige regenbuien op. Wat betekent 
dit voor een stad als Vlaardingen? Hoe kunnen we hiermee omgaan? Mensen beter 
voorbereiden of juist beter beschermen? En hoe gaan we om met schade die ontstaat? Je 
zoekt uit wat de gevolgen van klimaatverandering zijn binnen een stad. Ook ga je na waar je 
maatregelen kan nemen en welke dat zouden zijn.  
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Niet alles is mogelijk als maatregel, ook die grenzen stel je vast. En dan hebben we dus 
schade. Wat kunnen we verwachten? En hoe gaan we nou om met die schade? Het resultaat 
is een onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor Vlaardingen. Uiteindelijk 
schrijf je een aanbeveling aan de gemeente Vlaardingen. Je mag uiteraard ook een andere 
gemeente kiezen  
 
Permafrost is helemaal niet zo permanent 
‘s Werelds grootste bevroren veengebied is aan het smelten. West-Siberië is een gebied ter 
grootte van Spanje en Frankrijk samen, waar na de laatste ijstijd (11000 jaar geleden) veen 
ontstond. Sindsdien is het een gigantisch veengebied, met een permanent bevroren laag 
eronder. De laatste jaren ontdooit steeds meer van dit veengebied. De opwarming van de 
aarde zorgt ervoor dat in de veengebieden steeds grotere meren gevormd worden, door al het 
smeltende ijs. Het Westen van Siberië warmt, net als de toendra’s van Canada en Alaska, 
sneller op dan andere delen van de aarde. De moerasgebieden produceren ook grote 
hoeveelheden moerasgassen, ook wel methaan genoemd. Vervelend is dat methaan, net als 
bijvoorbeeld CO2 (koolstofdioxide) een broeikasgas is. Veel methaan in de atmosfeer zal de 
temperatuur op aarde verder doen stijgen. Welke gevolgen heeft dit gehele proces? 
 
De bodem als opslagplaats of bron voor CO2 
Klimaatverandering heeft ook effect op de bodemgesteldheid. De hoeveelheid neerslag, 
zonneschijn en de temperatuur beïnvloeden namelijk de chemische, fysische en biologische 
processen in de bodem. Kan een verandering in de bodem ook een verandering in het klimaat 
veroorzaken? Wetenschappers zoeken hard naar mogelijkheden om CO2 in de bodem op te 
slaan. Een andere mogelijkheid om de CO2 concentratie in de atmosfeer te verlagen wordt 
gezocht in koolstofopslag in organische verbindingen. Zou je het broeikaseffect tegen kunnen 
gaan door meer bossen aan te planten? 
 
De toekomst van de Waddeneilanden 
De Waddeneilanden zijn een uniek stukje Nederland. Eén helft van de dag is er geen water in 
de Waddenzee. Je kunt dan over de bodem lopen op het wad. Tevens is het een uniek 
natuurgebied. Maar hoe ziet de toekomst van het Waddengebied eruit? Welke invloed heeft 
het toerisme op de ecologie? Wat staat het Wad te wachten door de klimaatveranderingen? 
En hoe zit het met de Duitse en Deense Waddeneilanden? 
 
Wat is er geografisch aan voetbal?  
Elk land in de wereld heeft zijn eigen landenteam. Op bijna alle continenten bestaan 
overkoepelende voetbalbonden waar landen- en clubteams tegen elkaar spelen. Eens in de 
vier jaar is er een mondiaal toernooi. Op alle schaalniveaus kun je voetbal onderzoeken. Je 
gaat je nu beperken tot de nationale, continentale en mondiale schaalniveaus. Je wisselt ook 
van analyseniveau: waarom zijn de competities in Spanje en Duitsland van een hoger niveau 
dan die van Nederland of België? Kortom: voetbal past prima in het aardrijkskundig onderzoek 
van de globaliserende wereld. 
 
Rotterdam na het bombardement van 1940. 
Rotterdam werd door Nazi-Duitsland in mei 1940 gebombardeerd. Op de puinhopen is een 
vernieuwde stad herrezen met een moderne infrastructuur die beter aangepast is aan het 
groeiende verkeersaanbod dan vergelijkbare steden in Nederland (en daarbuiten). Hoe is de 
wederopbouw planmatig in zijn werk gegaan en waarin verschilt naoorlogs Rotterdam van de 
andere grote steden in Nederland. 
 
Afrika en bevolkingsgroei. 
Het continent Afrika kent momenteel de hoogste vruchtbaarheid en relatieve bevolkingsgroei 
van de wereld. Hoeveel Afrikanen zullen er rond 2100 zijn? Welke regionale verschillen zijn er 
(te verwachten). Welke gevolgen heeft dit voor bijvoorbeeld de leefbaarheid en de natuur? 
Leidt dit tot een sterkere migratie naar andere continenten? Komt er uiteindelijk een 
stabilisering? 
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Biologie  (vwo) 
 
- Voor het vak biologie is het verplicht de geleerde of te leren 

lesstof toe te passen in je profielwerkstuk (pws) en dit 
vervolgens te koppelen aan de praktijk.  Daardoor moet ten 
minste aan één van de volgende verplichtingen worden 
voldaan:  

a) Uitvoering van één of meer experimenten  
b) Bezoek aan museum, (onderwijs)-instelling of bedrijf 

stage) dat grote relevantie heeft met jouw onderwerp. 
c) Deelname aan een excursie 

- Bewijs van a), b) of c) dient in het pws aanwezig te zijn. De resultaten van je    
  onderzoek moeten op een correcte wijze (zie Thema 1 – 4V) in het pws  
  worden verwerkt. 

Voorbeelden van correcte onderzoeken: 
1) Zwangerschap (Thema 2 – 4V) 
 * Oorzaak, gevolg en behandeling van een complicatie tijdens de zwangerschap. 
 * Gebruik van diverse technieken in de verloskunde. 
 * De voor- en nadelen van het geven van borstvoeding. 
 

2) Erfelijkheid, DNA en stofwisseling (Thema 3 en 4 – 4V en Thema 7 – 6V) 
 * Oorzaak, gevolg en behandeling van een erfelijke ziekte. 
 * Gebruik van biotechnologische technieken in de industrie (mogelijke  
    samenwerking Unilever). 
 * Maken en verkopen van genetisch gemodificeerd voedsel. 
 

3) Homeostase en impulsgeleiding (Thema 5 – 4V en Thema 11 – 6V) 
 * De geestelijke en lichamelijke effecten van drugs/ alcohol (let op: grote   
    overlap met scheikunde). 
 * De werking en effecten van (fysio-)therapie op (lichamelijke klachten). 
 * Het bepalen van de drempelwaarde van je reuk- kijk-, en gehoorzintuigen.  
  

4) Gedrag (Thema 6 – 4V) 
 * Oorzaak, gevolg en behandeling van een gedragsafwijking (vb: anorexia, autisme).  
 * De invloed van muziek op het leervermogen van de mens. 
 * De rolpatronen bij verschillende diersoorten. 
 

5) Bescherming (Thema 7 – 4V) 
 * De voor- en nadelen van het toepassen van xenotransplantatie of stamceltherapie. 
 * De werking van biologische wapens. 
 * De werking van homeopathie. 
 * De werking van resistentiemechanismen bij bacteriën.  
 
6) Ordening en Evolutie (Thema 1 en 2 – 5V) 
 * De evolutie van de mens. 
 * Determineren van schadelijke bacteriën in de medische diagnostiek. 
 

7) Energie en Planten (Thema 3 – 4H) 
 * Gebruik van enzymen in de biotechnologie (vb: productie van appelsap, wasmiddelen) 
            (mogelijke samenwerking met Unilever). 
 * Dissimilatie in gistcellen bij verschillende omstandigheden (vb: alcoholgisting) 
 * Het aanpassen van de eigen stofwisseling om sportprestaties te verbeteren.  
 * Onderzoek naar het verschil in dissimilatie tussen dieren en planten.  
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8) Ecologie en Mens en Milieu (Thema 5 en 6 – 5V) 
 * Bepalen van het verschil in de waterkwaliteit van twee verschillende sloten. 
 * Ontstaan, gevolg en behandeling van een parasitaire ziekte. 
 * Onderzoek naar het voorkomen van verschillende (planten)soorten in  
    een ecosysteem. 
 * Onderzoek naar de relatie tussen welvaart en milieuvervuiling (incl. de  
    eigen ecologische voetafdruk).  
 

9) Voeding en Vertering (Thema 8 – 6V) 
 * Het bepalen van de gehalte van diverse voedingsstoffen in voedingswaren.  
 * De relatie tussen voeding en topprestaties leveren. 
 

10) Transport (Thema 9 – 6V) 
 * Het meten van de hartslag bij bepaalde waterdieren (vb: Poelslak) bij   
    verschillende omstandigheden.  
 * het meten van diverse stoffen in het bloed voor medische diagnose    
   (mogelijke samenwerking St. Fransiscus Gasthuis). 
 

11) Gaswisseling en uitscheiding (Thema 10 – 6V) 
 * Oorzaak, gevolg en behandeling van een afwijking aan de luchtwegen,  
    lever of nieren. 
 * Het bepalen van het verschil in conditie tussen rokers en niet-rokers. 
 * Invloed van diverse omstandigheden op de frequentie van bewegingen   
    van de Tubifex.  
 
12) Eigen onderzoek. 
 * Eigen onderwerp en onderzoeksvraag moet aansluiten bij de eisen van  

het pws en vooraf goedgekeurd zijn door de docent. Denk aan Jet-Net en het 
oudernetwerk voor inspiriatie en begeleiding. Vraag mevrouw Kokx hiernaar. 

 

BSM (vwo) 
 
1. Verschil tussen natuur -en kunstgras in het voetbal. 
2. De elektrische fiets, een zegen of een vloek? 
3. Verbod op doping in de sport afschaffen? 
4. Wanneer zijn wereldrecords niet meer mogelijk? 
5. Technologie in de sport, wanneer wel en wanneer niet? 
6. Verplicht sporten onder werktijd? 
7. Sport en politiek, gaat dat hand in hand? 
8. Positieve effecten van sport 
9. Sport en voeding 
10. Ieder geschikt onderwerp in goed overleg met de docent. 
 
  



Profielwerkstuk schooljaar 2019-2020 – vwo 
 
 

20

Duits (vwo) 
 

Onbekende buren 
Voor dit profielwerkstuk doe je onderzoek en analyseer je de Nederlands-Duitse 
verhoudingen.  
Nederlanders noemen Duitsers die ze sympathiek vinden “niet typisch” Duits. Nederlanders 
hebben daarentegen bij Duitsers veel krediet. Hoe komt dat? Hoe is de historische 
ontwikkeling van de twee buurlanden en welke invloed heeft dit op taal, omgang en 
samenwerking? Vragen waarop je een antwoord gaat zoeken, zijn bijvoorbeeld: Waarom zijn 
Duitsers in discussie meer conflictgericht en hanteren Nederlanders het consensusmodel? 
Waarom rijdt en loopt in Nederland iedereen door het rode licht en blijft men in Duitsland 
wachten. 
Waarom is de in Nederland onbekende “Kreislaufstörung” een nationaal ziektefenomeen in 
Duitsland en waarom zijn Nederlanders vooral overspannen? Hebben Duitsers gevoel voor 
humor?  
 

Is de Duitse economie een voorbeeld voor Europa? 
Duitsland werd een aantal jaar geleden nog als zieke man van Europa beschouwd, maar nu 
wordt het land als de held van Europa beschouwd. “Duitsland heeft grote hervormingen 
doorgevoerd. Het land staat er momenteel weer als sterkste voor.” Vragen waarop je een 
antwoord gaat zoeken, zijn bijvoorbeeld: Welke hervormingen heeft Duitsland doorgevoerd 
om de gevolgen van de crisis te bestrijden en wat hebben de andere landen in Europa 
gedaan? Zet de economische groei in Duitsland nog steeds door of stagneert die? Hoe is dat 
in de overige Europese landen?  
 

Vijfentwintig jaar na de val van de Muur 
Toen de DDR ophield te bestaan kregen de inwoners van het voormalige Oost-Duitsland er 
veel vrijheden bij. Zo mochten ze stemmen en vrij naar het buitenland reizen. Maar er kwam 
ook veel werkloosheid. Tot op de dag van vandaag is de werkloosheid in het oosten van 
Duitsland veel hoger dan in het westen. Sommige mensen roepen zelfs dat de muur maar 
weer terug moet, zodat iedereen kan werken. Nu zal dat er wel nooit van komen, maar feit is 
wel dat er nu wel eens met een gevoel van heimwee aan de 'good old DDR' terug wordt 
gedacht. Dit wordt ostalgie genoemd. Iedereen was immers gelijk in de socialistische 
republiek. Deze DDR-nostalgie uit zich op verschillende manieren. Zo kun je in 
souvenirwinkeltjes typische DDR-producten kopen. Vragen waarop je een antwoord gaat 
zoeken, zijn bijvoorbeeld: Waarom verlangen mensen terug naar de tijd van het socialistische 
regime? En waar verlangen ze dan precies naar terug en waarnaar niet? En waar uit zich dit 
verlangen in? Allemaal vragen die interessant zijn voor een profielwerkstuk! 
 

De Duitse auto-industrie 
Duitsland is het geboorteland van de auto. Ook vonden hier belangrijke technische 
ontwikkelingen plaats. Nog altijd is Duitsland één van de belangrijkste autoproducerende 
landen ter wereld. Binnen de Duitse economie neemt de auto-industrie een prominente plaats 
in. Ook maatschappelijk gezien is deze sector van grote betekenis: hij vormt mede de Duitse 
identiteit. Vragen waarop je een antwoord gaat zoeken, zijn bijvoorbeeld: Waarom is voor de 
auto-industrie in Duitsland zo belangrijk? Kun je het belang van de Duitse auto-industrie 
vergelijken met bijvoorbeeld het belang van de Franse auto-industrie voor Frankrijk?  
 

Waarom noemen we Duitsland een bondsrepubliek? 
Je bestudeert de historische ontwikkeling van de staat Duitsland. Vragen waarop je een 
antwoord gaat zoeken, zijn bijvoorbeeld: Waarom zijn de steden Bremen, Hamburg en Berlijn 
deelstaten? Hoever gaat de autonomie van de deelstaten: Wat kunnen zij zelf bepalen 
(schoolbeleid, politie). Wat zijn de voor- en nadelen om een land staatkundig zo in te richten? 
Wat zijn de verschillen en wat de overeenkomsten tussen een Nederlandse provincie en een 
Duitse deelstaat? 
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Günther Wallraff 
Deze journalist is vooral bekend geworden door zijn boek “Ik Ali”uit 1985. Hierin deed hij 
verslag als undercoverreporter van het leven van een gastarbeider. Ook nu nog doet Wallraff 
voor de Duitse televisie onderzoek naar misstanden in bedrijven en organisaties. Onlangs ging 
hij weer undercover als medewerker bij een broodfabriek die aan Lidl leverde. Wallraff wil 
aandacht vragen voor de moeilijke omstandigheden waarin sommige medemensen leven en 
hoe anderen daar misbruik van maken. 
Vragen waarop je een antwoord gaat zoeken, zijn bijvoorbeeld: Hoe gaat Wallraff te werk? 
Hoe wordt op zijn acties in met name Duitsland gereageerd? Welke problemen legt hij in de 
Duitse samenleving bloot? Zijn er dingen door zijn acties veranderd? 
 

Terrorisme in Duitsland in de jaren 70 
Begin jaren zeventig werd een links extremistische groep in Duitsland actief onder de naam 
Baader- Meinhof –Gruppe, later die Rote Armee Fraktion (RAF). De groep pleegde 
bankovervallen, bomaanslagen, was verantwoordelijk voor ontvoeringen van vooraanstaande 
Duitsers en een groot aantal moorden. De RAF veroorzaakte zo een enorme onrust in de 
Duitse maatschappij. De Duitse regering reageert hard: RAF-leden die gearresteerd worden, 
krijgen zware straffen opgelegd en moeten die straf in een speciaal voor de RAF gebouwde 
gevangenis uitzitten. De film Der Baader-Meinhof Komplex geeft een idee hoe men nu terug 
kijkt op die turbulente tijd. 
Vragen waarop je een antwoord gaat zoeken, zijn bijvoorbeeld: Waaruit kwam deze 
groepering voort, wat wilde de RAF bereiken? Met welke andere terroristische groepen in 
Europa had de RAF contacten? 
 

Nieuw terrorisme in Duitsland 
In het najaar van 2011 is een terreurgroep ontmaskerd die al zo’n 10 jaar lang o.a. moorden 
en bomaanslagen pleegde, ondanks dat de geheime dienst de leden van die groep kende en 
volgde. Vragen waarop je een antwoord gaat zoeken, zijn bijvoorbeeld: Wie vormden de kern 
van deze terreurgroep en wat waren hun motieven van deze terreurgroep? Wat was de rol 
van de binnenlandse veiligheidsdienst, het openbaar ministerie en de politie? Wat zegt dit 
over de Duitse maatschappij en is het een probleem dat uitsluitend in Duitsland speelt? 
 

Verzet in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland 
De film Die Weiße Rose vertelt het verhaal van jonge studenten in München die zich verzetten 
tegen het nazibewind in de Tweede Wereldoorlog. Zij stonden niet alleen in hun verzet: 
tussen de velen die zich mede schuldig maakten, die meeliepen of wegkeken, waren er ook 
Duitsers die weigerden mee te doen en die probeerden mensen die vervolgd werden te 
helpen en verzet te bieden. Een andere kijk op een zwarte bladzijde uit de Duitse 
geschiedenis.  

Turken in Duitsland 
In Duitsland woont de grootste Turkse gemeenschap buiten Turkije. Waarom kwamen zij in 
de jaren zestig in zo grote getale naar Duitsland en hoe werden ze daar ontvangen? De Duitse 
schrijver Günter Wallraff onderzocht dat door als Turkse gastarbeider vermomd bij 
verschillende bedrijven te gaan werken. Zijn ervaringen beschrijft hij in zijn boek Ganz unten. 
Vragen waarop je een antwoord gaat zoeken, zijn bijvoorbeeld: Is de houding van de Duitsers 
sindsdien veranderd en verschillen de Duitsers van bijvoorbeeld ons Nederlanders als het gaat 
om Ausländerfeindlichkeit? 
 

Bier in Duitsland 
Duitsers drinken veel bier en eten daarbij worst, dat weet iedereen. Waarom kent Duitsland 
zo veel biersoorten? Waarom werd er in de Middeleeuwen zo veel bier gedronken en wat 
heeft het zogeheten Reinheitsgebot daarmee te maken? 
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Berlijn wereldstad 
Berlijn is één van de interessantste steden ter wereld. Berlijn heeft ook 
een zeer bewogen geschiedenis. Binnen één mensenleven zijn er daar zo 
veel dingen gebeurd dat je ervan in de war zou kunnen raken. Sommige 
mensen die nu nog in de stad leven hebben de Weimarrepubliek nog 
meegemaakt, het Derde Rijk, de deling van de stad na de Tweede 
Wereldoorlog en de bouw en de val van de Muur. En inmiddels is Berlijn 
weer opnieuw de hoofdstad van het herenigde Duitsland.  
 

Energietransitie in Duitsland: van kolen- en kernenergie naar wind- en zonne-energie? 
 

In hoeverre is kennis van de Duitse taal en cultuur in de Rotterdamse haven 
noodzakelijk? 
 

Stasi: geheime politie in het voormalige Oost-Duitsland 
 

Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen het omgaan met de 
zwarte bladzijden in de geschiedenis in Nederland en in Duitsland? 

 
 

Economie 
 

 De handelsoorlog tussen Amerika en China, gaat dat wel goed? 
 

 Brexit, wie volgt? 
 

 Cryptomunten, een goed alternatief? 
 

 Pensioentekorten, wat doe je er aan? 
 

 Belastingparadijzen, maak je winst daar, waar het tarief laag is.  
 

 Ieder ander onderwerp is mogelijk, na goedkeuring door je begeleider. 
 
 

Engels (vwo) 
 

1. From pidgin language to creole: how are new languages created from a mix of English 
and another foreign language? 

2. Literary study: compare authors within the same theme (racism, war, romance, horror 
etc)  

3. Literary study: compare different novels by the same author (style, themes etc) 
4. Language acquisition in young learners: how do young children (primary school) learn 

English? What problems do they encounter?  
5. Bilingualism: “how to raise your children bilingual?”  
6. How does the class system affect contemporary British society?  
7. How well do the Dutch really speak English?  
8. English as the language of instruction at Dutch schools and universities: blessing or 

curse? 
9. Your own suggestion 
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Frans(vwo)  
1. Het Franse Chanson, vroeger – nu  

Houd je van muziek en van de Franse taal? Dan komt dit mooi uit want 
Frankrijk staat wereldbekend om de mooie chansons. Als heeft ook daar de 
muziek een ontwikkeling doorgemaakt, zoals overal. Frankrijk heeft grote 
“chansonniers” gehad vanaf de jaren ’30 in de vorige eeuw. In de jaren ’60-
’85 waren Franse chansons wereldwijd bekend. En sinds een paar jaar is er 
weer een nieuwe generatie zangers & rappers die naam maken buiten de 
grenzen. Jij gaat een zoektocht door de Franse muziekgeschiedenis maken, 
je verdiept je in de grote namen &  en analyseert songteksten om op die 
manier een beeld van Frankrijk, de Fransen en hun muziek te geven.  

 

2. Franse film  
Je kiest in overleg met je leraar Frans een film of een boek en de verfilming. Je 
kunt bijvoorbeeld  een vergelijking maken tussen het Franse en het Nederlandse 
onderwijssysteem en de manier waarop leerlingen en leraren met elkaar 
omgaan: met de film Entre les murs. Deze film leent zich ook om de Franse 
straattaal te onderzoeken, net zoals Banlieue 13. Of je bestudeert het werk van 
de filmmaker Jeunet, van de film Amélie Poulain.  

 

3. Lesbrief Romantiek samenstellen  
Je stelt in overleg met je leraar een lesbrief samen over bijv. het onderwerp 
Romantiek. De doelgroep kan een brugklas zijn of een klas 2. Je zoekt teksten 
en liedjes uit die je bewerkt tot oefeningen die je vervolgens in een tweetal zelf 
door jou te geven lessen gaat gebruiken. Dit is een bij uitstek geschikte 
opdracht voor leerlingen met plannen voor een PABO of andere 
lerarenopleiding.  

 

4. Franse eetgewoontes   
Je stelt een vragenlijst op om te onderzoeken welke ideeën bij Nederlanders 
leven over Franse eetgewoontes. Je voert de enquête uit en analyseert de 
uitkomst. Vervolgens doe je literatuuronderzoek om te ontdekken welk voedsel 
typisch Frans is. Je presenteert je ontdekkingen aan een klas middels een power 
point presentatie.  

 

5. Dyslectische fouten bij Frans  
Heb je dyslectie en toch het vak Frans gekozen? Doe dan eens onderzoek naar 
typische struikelblokken voor dyslectische leerlingen bij dit vak. Je interviewt 
een aantal dyslectische leerlingen om te weten te komen wat voor hen moeilijk 
is, analyseert de uitkomst van je interviews en buigt je over de vraag waar deze 
groep leerlingen bij gebaat is. Gedurende twee maanden zet je jouw inzichten 
echt in bij twee dyslectische leerlingen. Wellicht baanbrekend onderzoek?!  

 

6. Zet jouw muzikaliteit in voor een betere uitspraak van Frans  
Wie kent niet het Alfabetlied? Al bijna twintig jaar een succesnummer in de 
Franse les. Waar de generatie leerlingen na jou bij gebaat is, zijn clipjes die jij 
op Youtube zet waarin je op duidelijke, misschien humoristische wijze een 
aantal liedjes zingt of rapt en die de leraar in de les kan gebruiken voor het 
aanleren van een goede uitspraak. Een opdracht voor creatieve en muzikale 
leerlingen. Jij ?!  
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7. Lezen bij Frans in de onderbouw  
Houd jij van lezen? De leraren Frans hebben een grote collectie Franstalige 
leesboekjes. Je onderzoekt welke (werk-)woorden frequent voorkomen en stelt 
per boekje een woordenlijst op, dat je ook in de boekjes bevestigt. En dan doe 
je onderzoek in een brugklas of tweede klas op de effectiviteit van jouw werk. 
Je stelt daarvoor een vragenlijst op met vragen over het begrijpend lezen die je 
afneemt en analyseert.  
 

8. Jacques Prévert est un con … ou non?  

Voor dit profielwerkstuk lees en analyseer je de gedichten van de grote 
twintigste eeuwse dichter Jacques Prévert en lees je het essai dat de 
hedendaagse schrijver Michel Houellebecq over hem en zijn gedichten hebt 
geschreven.  Dan vorm jij jouw mening over beide schrijvers om te eindigen 
met een bea Jacques Prévent est un con …. ou non  

 

9. Prestigeprojecten in Frankrijk: van monarchie naar republiek  
Voorstanders van de monarchie veroordelen de republiek graag als een dure 
staatsvorm: presidenten zouden uiteindelijk duurder zijn voor een land dan een 
vorst.  Jij gaat onderzoeken welke prestigeprojecten in Frankrijk onder de 
republiek en welke onder de monarchie zijn uitgevoerd en analyseert de kosten 
en de baten.  Geschikt voor liefhebbers van architectuur.  

 

10. Het belang en de invloed van het Frans en van Frankrijk binnen de 
EU  

Een onderwerp voor politiek geïnteresseerde leerlingen  
 

11. Het belang van Frankrijk voor de economie van Nederland  
Een profielwerkstuk voor leerlingen die een economische vervolgopleiding willen 
gaan doen: wat is het belang van Frankrijk voor de economie van Nederland. 
Denk aan overnames door Franse bedrijven van Nederlandse bedrijven; waar 
moeten Nederlanders op letten wanneer ze zaken doen met Fransen, concessies 
van Nederlandse buslijnen (bijv. Veolia, Connexxion), etc.  

 

12. De ontwikkeling van het Frans  
Bestudeer welke fases het Frans heeft ondergaan totdat de taal geworden is 
zoals wij die nu kennen. Je begint bij het Latijn en bekijkt hoe je in het modern 
Frans nog steeds kan zien dat het Frans een Romaanse taal is. (Welke woorden 
komen uit het Latijn? Vergelijk: Supins, mots savants etc.) Kijk daarna naar het 
Oud-Frans en vergelijk dan het modern Frans met het OudFrans om te kijken 
welke grote verschillen je ziet. Je kan bijvoorbeeld een oud gedicht of literair 
stuk pakken om dit te vergelijken (bijv. La chanson de Roland of Crétien de 
Troyes). Je kan bijvoorbeeld kijken of je verschillen ziet in de zinsvolgorde of de 
schrijfwijze van woorden.  

13. Jongerencultuur  
Tegenwoordig is de Eiffeltoren een van de meest bezochte monumenten ter 
wereld. Het is nog steeds het bekendste symbool van Parijs en ook zeer 
populair bij de jongeren van deze wereldstad.   
Schrijf een artikel over de jongerencultuur van Parijs: hun ontmoetingsplaatsen 
(bijvoorbeeld het Trocadéro aan de voet van de Eiffeltoren), hun muziek en 
uitgaansleven, de universiteiten en hun mogelijkheden om in Parijs te wonen en 
werken. Om je informatie te verkrijgen zou je een Parijse middelbare school 
kunnen aanschrijven en een enquête kunnen doen onder de leerlingen van een 
aantal hogere klassen.  
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14. La Deuxième Guerre Mondiale  

Maak een studie van de rol van het verzet in de Tweede WO in Frankrijk. Hoe 
was het verzet georganiseerd, voor welke gevaren kwamen verzetsstrijders te 
staan, wat gebeurde er met hen als ze gepakt werden, van welke 
communicatiemiddelen maakten ze gebruik? Maak ook een korte studie van de 
biografie van president De Gaulle. Wat was zijn rol in de Tweede WO en hoe 
wordt er door de moderne Fransen tegen de figuur van De Gaulle aangekeken?  

 

15. Stripverhaal lezen als literatuur  
Je bestudeert een zwartgallige striproman van Franquin, ook wel bekend van de 
strip Guust Flater. De roman zit vol verwijzingen naar maatschappelijke 
problemen. Jij spoort die op en geeft er toelichtingen op. De verborgen 
boodschap van wat een onschuldig stripromannetje leek te zijn.   

 
16. Le Verlan 

Bestudeer deze moderne spraakkunst die onder de jeugd populair is. Vergelijk 
het Verlan met de Nederlandse jongerentaal, probeer zelf woorden te 
“verlaniseren” en zoek contact met jongeren die het Verlan gebruiken of bekijk 
de film “Banlieue treize” en maak een studie van het Verlan. Hoe dan ook, je 
leert het Frans zoals het onder de jongeren wordt gesproken! 

 
17. L’acquisition du langage 

Hoe verwerven kinderen taalvaardigheid? Wat is het verschil in het leren van 
een moedertaal en een vreemdetaal? Hoe zit het met tweetaligheid? Bij deze 
studie doe je onderzoek naar taalverwerving. Via internet zoek je opnames van 
baby’s die beginnen met brabbelen tot 12-jarigen. Brabbelen baby’s met het 
Frans als moedertaal anders dan baby’s met bijvoorbeeld het Nederlands als 
moedertaal?  

 

Geschiedenis (vwo) 
 

Bij geschiedenis kun je kiezen uit de onderstaande onderwerpen. Bij ieder onderwerp 
moet je de achtergrond van de tijd weergeven. Dat betekent dat de politieke, 
economische en sociale omstandigheden van de betreffende periode. Het tweede deel van 
de onderwerptitel moet je gebruiken voor de probleemstelling. Tussentijds overleg met je 
geschiedenisdocent is een voorwaarde wanneer je voor geschiedenis kiest. 
1.  De dood van Steve Biko. Keerpunt in de strijd van het ANC. 
2.  Malcolm X.  Gehaat vanwege zijn racisme en gedood vanwege zijn gematigdheid. 
3.  Het drama van Srbrenica (1994). Nederland als schuldige? 
4.  Kaat Mossel. Een wapen van Oranje? 
5.  Robespierre. Verslind zijn eigen kinderen. 
6.  Max Havelaar. De eerste Indonesische nationalist? 
7.  Aletta Jacobs.  Botsing met de burgerlijke moraal 
8.  Roel van Duyn. Van provo tot parlementariër. 
9.  Tsjang Kai Sjek en de opkomst van de KMT. 
10. Jacoba van Beieren. Slachtoffer van feodale strijd? 
11. De invloed van de auto op de Nederlandse samenleving 1950-2000. 
12. Familiegeschiedenis: onderzoek een periode in de geschiedenis aan de hand van je 

familie. 
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Informatica (vwo) 
 
Met je PWS voor het vak Informatica kun je alle kanten uit.  
Ben je meer geïnteresseerd in techniek, programmeren en robotica of vind je 
gebruikersinterfaces, privacy en maatschappelijke vraagstukken interessanter?  
Het kan allemaal, want in elke laag van de samenleving speelt Informatica een rol. Misschien 
komen er zelfs meerdere disciplines aan bod en kun je elkaar als duo perfect aanvullen. 
 
Een paar voorbeelden van projecten of onderzoeksvragen zijn: 
 

 Maak en programmeer een robot die je overhoort 
 Onderzoek doen naar user-interfaces voor ouderen 
 Wat is de impact van Artificial Intelligence op de samenleving? 
 Wie is er verantwoordelijk voor het beschermen van jouw privacy? 
 Bouw een app, game, website of script die het leven makkelijker kan maken 
 Etc. 

 

Klassieke talen: Grieks & Latijn (vwo) 
 

Als onderwerp voor een profielwerkstuk kun je kiezen uit een (kunst)historisch, filosofisch, 
letterkundig of taalkundig onderwerp. 

1. De Atheense staatsvorm: de macht aan de burgers (historisch) 
2. Het Romeinse imperium: een multiculturele samenleving in eenheid (historisch) 
3. De Spartaanse leefwijze: totale onderwerping aan de gemeenschap (historisch) 
4. De Griekse beeldbouwkunst: beweging in stroomversnelling (kunsthistorisch) 
5. Op welke manier is het denken van Aristoteles van invloed op ons ‘moderne’ denken 

geweest? (filosofisch) 
6. De Griekse filosofie: denken in vrijheid (filosofisch) 
7. Wat is de invloed van Ovidius’ Metamorphosen op de moderne literatuur? 
8. De receptie van de klassieke fabel in latere tijd (letterkundig) 
9. Het gebruik van het werkwoordaspect in Vergilius’ Aeneis (taalkundig) 
10. Het gebruik van naamvallen/diathese/modi in Petronius’ Saturicon (taalkundig) 
11. Literaire vertalingen vergelijken van Homeros’ Odyssee / Herodotos ‘ Historia’/ Plato 

(taalkundig) 
Een eigen onderwerp is uiteraard, na overleg met de docent, mogelijk. 
 

Kunst Beeldend (vwo en havo) 
1. Mode en kleding (bijv. de invloeden van de Haute Couture op confectiemode; mode en 
 emancipatie; geschiedenis van mode.) 
2. Beeldende aspecten van Theater of Film (bijv. decorbouw; animatiefilms; 

kostuumontwerp…) 
3. Opvattingen over schoonheid in de kunst. 
4. Architectuurgeschiedenis (bijv. skeletbouw; invloed van klassieke architectuur; nieuwe 
 bouwtechnieken en materialen…) 
5. Fantasy 
6. Beeldende uitingen van subculturen (bijv. Graffiti en Hiphop) 
7. Invloed van andere culturen op de westerse kunst  
8. Het gebruik van nieuwe media in de kunst  
9. Het verband tussen jouw eigen beeldend werk en de kunstgeschiedenis 
10. Een onderwerp naar eigen keuze, in overleg met docent. 
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Kunst - Drama (vwo) 
1 De rol van vrouwen in klassieke tragedies 
2 Van wagenspel naar toneelstukken voor in het theater 
3 De taal van Shakespeare 
4 De opbouw van theaters (de gebouwen) door de eeuwen heen 
5 Theater aan het hof in de 16e en 17e eeuw 
6 De functie van de Actie Tomaat voor het Nederlands theater 
7 Experimentele vormen van theater in de 20e en 21e eeuw 
8 Middeleeuwse theaterstukken van Nederlandse bodem 
9 Het kunst-en vliegwerk bij Van den Vondel 
10 De weg van literatuur naar toneelspel 
11 De opbouw van filmklassiekers 
12 ‘Le film noir’ en zijn levensfilosofie 
13 Russische sprookjes in het theater 
14 Onderzoek doen naar de toneelstukken van één specifieke auteur (Ibsen, Gerritsen, etc.) 
15 Kenmerken van theater voor de jeugd 
16 ‘Goede tijden, slechte tijden’ en het acteertalent van de acteurs 
17 Vechten in woord en beeld: de choreografie van een vechtscène op toneel 
18 Verschillende speelstijlen 
19 Brecht en het episch theater 
20 Beckett en het absurdisme 
21 Stanislaski en method-acting 
22 Verder ieder geschikt onderwerp in goed overleg met de docent. 

  

Maatschappijwetenschappen (vwo) 
Hieronder vind  je een aantal thema´s met daarbij een aantal onderwerpen waar het PWS 
over kan gaan voor het vak MAW. 

• Criminaliteit en strafrecht: 
- Hoe verschillende samenlevingen verschillend met criminaliteit omgaan. (waar komt 

dit uit voort) 
- Wat zit er achter geweld en agressie op scholen? 
- Recht en onrecht op het internet, de gevaren van internet 

• Socialisatie normen en waarden: 
- Over hoe je aan normen en waarden komt en wie op dat proces invloed uitoefenen. 
-Diversiteit en verdraagzaamheid in het onderwijs. 

• Globalisering: 
- McDonalds in Timboektoe, globalisering. 
- Investering of ontwikkelingshulp? Maxima’s microkrediet. 

• Milieu: 
-  Natuurbescherming in de Derde Wereld- Een ver-van-je-bed-show of van  
 wereldbelang? 
-  Waarom is het zo moeilijk om wereldwijd de handen in een te slaan om het milieu te 
 beschermen, het prisoners dilemma onder de loep genomen. 
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• Europa: 
- Wat is de verhouding tussen de Europese en de nationale regels?  
-  Geef aan wanneer en/of waarom Europees recht het nationale recht aan de kant kan 
 schuiven en waarom dit belangrijk is. 
-  De uitbreiding van de EU. 
-  De samenwerking op het gebied van antiterrorisme van EU-landen 
- De Europese Grondwet. 
-  Hoe zit het met de soevereiniteit van de landen ten opzichte van de unie?  
-  Is met de Europese Unie een onomkeerbaar proces van afnemende soevereiniteit 
gestart?  
-  Waarom geven staten gedeeltelijke soevereiniteit op? 
-  De relatie tussen de verschillende instellingen (hoeveel macht hebben ze? Welke is het 
 machtigst?  
-  De relatie onderzoeken tussen Europese (supranationale) instellingen en de lidstaten. 
(wie  heeft uiteindelijk de meeste macht?) 
-  De voor- en nadelen van uitbreiding (hoe meer zielen hoe meer vreugd? Of met meer 
 landen is het moeilijker om een diepe unie te creëren) 
-   De invloed van de EU op een (kandidaat-)lidstaat (hier kan bijvoorbeeld gekeken 
worden  hoe groot de invloed is van 'Brussel' op Nederland wat betreft economie of 
recht, maar  ook hoe groot de invloed is geweest op bijv. Kroatië nu het bijna lid wordt. Wat 
heeft het  allemaal moeten doen om lid te mogen worden? Hier kan natuurlijk een 
willekeurig land  van interesse gekozen worden, Het is vanzelfsprekend dat Roemenië 
meer heeft moeten  doen dan Zweden.( Kopenhagen-criteria.) 
-  Het Europees Parlement (wat is het, wat mag het, welke macht heeft het? Hoe is het 
 ontstaan, hoe heeft het steeds meer macht gekregen? Wat kan het doen om meer 
animo  te kweken voor de Europese verkiezingen?) 
-  Het democratisch tekort (waar bestaat het uit? Is dit erg? Hoe kan het verbeterd 
 worden?) 
 

Muziek (vwo) 
1. Uitgebreide analyse van een klassieke compositie 
2. Uitgebreide analyse van een compositie uit de recente popmuziekgeschiedenis 
3. Arrangement van een pop/jazz nummer voor band en zang (genoteerd) 
4. Componeer met behulp van bijv. Fruityloops  een eigen werk (mp3) 
5. Componeer  zelf  een band- of koorstuk en voer dit uit met je groep. 
 

M&O 
Een vergelijkend onderzoek tussen twee beursgenoteerde bedrijven met behulp van 
kengetallen. 
 

Natuurkunde (vwo) 
 
De leerlingen moeten voordat ze met het PWS kunnen starten een korte pitch van 3 tot 5 
minuten houden om hun onderwerp toe te lichten. Gebaseerd op hun pitch geeft de sectie 
een eerste go of no-go voor het project.” 

NB: minimaal 50% van het onderzoek moet bestaan uit experimenten en/of praktisch 
onderzoek(dit in overleg met je begeleidende docent en  ter beoordeling van deze 
begeleidende docent).  

1 (Elektro)magnetisme 
 beschrijving van magnetisme en elektromagnetisme 
 metingen m.b.v. een stroombalans: aan een permanente magneet (bepaling 

veldsterkte) en aan een elektromagneet (bepalen veldsterkte + beïnvloeden ervan) 
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2  Bouwen van een Pinnholemicroscope  
  (meest gebruikte microscoop in de biologie) 

 beschrijving van deze microscoop 
 een pinnhole microscope maken en m.b.v. eenvoudige materialen zelf maken 

3 Temperatuursafhankelijkheid van weerstanden 
 beschrijving van het verschijnsel, zowel bij hoge als lage temperaturen 
 Proef van Wheatstone 
 onderzoek naar supergeleiders  (TU: zelf organiseren) 

4 Valsnelheid / lucht- of waterweerstand 
 valproeven in verschillende stoffen 
 de valsnelheid bepalen van een kogel in een cilinder 

 de afhankelijkheid van de diameter van de kogel op de valsnelheid 
onderzoeken 

 de afhankelijkheid van de diameter van de cilinder op de valsnelheid 
 meten aan lucht- of waterweerstand 
 opstellen van een model, meten van weerstandscoëfficient 
 onderzoekenmetingen in een windtunnel (TU: zelf organiseren) 
 met je begeleidende docent een selectie uit bovengenoemde experimenten maken 

5 Slingerbeweging 
 videometen aan slingerbewegingen 
 functies voor de slingerbeweging bepalen uit experimenten  

(u,t-diagram en functie voor u; formule voor slingertijd) 
 modelleren 

6 Elementaire lading 
 theoretische achtergronden 
 proef van Milikan: aan de TU, zelf een afspraak maken 

7 Dikte van zeepbellen meten 
 theoretische achtergronden 
 proef ontwerpen en uitvoeren bij verschillende zeepsopmengsels 

8  Slinger van Focault 
 theoretische achtergronden 
 proefopstelling met de slinger van Focault bouwen 
 metingen en interpretatie van de resultaten 

9 Diffusie (belangrijk proces bij o.a. natuurkunde en celbiologie) 
 meten van de temperatuurafhankelijk van diffusie 

10 Model uit stroom van water uit een fles controleren 
 model opstellen voor het leeglopen van een pet fles m.b.v. wet van Bernoulli 

controleren van het model met behulp van metingen 
11 Frequentie bepaling in stemmen 

 bepaling van de frequentie van verschillende stemmen 
 onderzoeken of een stem herleid kan worden tot een bepaald persoon 

12 Warmte als energiebron in de klas 
 een onderzoek doen naar de warmte productie in de klas  
 een ontwerp voor energiewinning uit warmte in een klas 

13 JETNET-opdracht 
 contact leggen met een ouder van het oudernetwerk  

(eerste contact evt. via dhr. Drost) 
 Voorbeelden: - Milieuwinst van het project “Leidingen over Noord” 

                    - Vergelijking tussen plastic bekertjes en eigen mokken bij de  
                       koffieautomaat 
                    - Verdichten van stoffen in samenwerking met een bedrijf 

 onderwerp vaststellen in overleg met je docent 
14 Eigen voorstel 

 uitsluitend na goedkeuring door je natuurkundedocent 
 



Profielwerkstuk schooljaar 2019-2020 – vwo 
 
 

30

Nederlands (vwo) 
 

- Feminisme in de literatuur 

- Met een studie Nederlands kun je veel meer doen dan docent Nederlands worden. 
Toch kiezen steeds minder jongeren voor deze studie. Zoek hier een verklaring voor. 

- Taalcentrum in de hersenen 

- Werkwoordspelling 

- Vergeten schrijver(s) 

- Laaggeletterdheid 

- Eigen onderwerp 

 

Scheikunde (vwo) 
 
Voor scheikunde zit er bij elk pws een practicum en een literatuurdeel. 
Het practicum kan je op school doen bij de TOA maar ALLEEN in de 40 minuten week na het 
eerst SE. En dan moet je ook nog uiterlijk 4 weken van te voren goede afspraken met de TOA 
gemaakt hebben. 

1. Kunststof: groene materialen van de toekomst 
Groene chemie. 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe generatie kunststoffen, gemaakt uit biologische 
materialen, die na gebruik zelf ook weer biologisch afbreekbaar zijn. 
Hoe maak je deze groene plastics? Wat is het verschil met plastics gemaakt uit 
aardolieproducten? 
Zelf groene kunststoffen maken : bijvoorbeeld polymelkzuur en polyzetmeel. 
Het testen van een aantal eigenschappen van deze zelfgemaakte plastics. 
Zijn dit goede vervangers voor traditionele plastics? Wat zijn voor- en nadelen? 

2. Duurzame chemie: aardgas in de ban 

Groene chemie. 

De Groningse aardgaskraan gaat dicht. Huizen moeten alternatief verwarmd worden, 
koken op aardgas kan ook niet meer in de toekomst. Welke ideeën zijn er op dit moment 
voor alternatieven? Zijn er meer te bedenken? Is het mogelijk een andere brandstof te 
gebruiken voor de verwarming en het koken? Zou waterstof kunnen? Gas geproduceerd 
uit biomassa? Zijn er dan aanpassingen nodig op het gasnetwerk? 

3. Duurzame chemie: biomassa 

Groene chemie. 

Er wordt volop gewerkt aan biobrandstoffen, die zijn allemaal gebaseerd op biomassa. 
Wat is biomassa? Welke ontwikkeling zit daar in? Algen worden bijvoorbeeld gebruikt als 
biomassa voor alternatieve brandstoffen. Moet het zoutwater of zoetwater zijn? Kan het 
allebei? Kan je zelf een biomassa produceren? Hoe haal je daar dan je brandstof uit? Wat 
is het rendement hiervan? 
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4. Haarkleuring 

Biochemie.  

Hoe werkt haarkleuring op microniveau? Hoe is een haar opgebouwd? Hoe hecht verf aan 
haar? Wat is het chemische verschil tussen verven en blonderen. Wat voor gevolgen 
heeft het voor de structuur van het haar? Wat is de bijdrage van haarkleuring aan de 
milieuvervuiling? Hoeveel afval levert een bezoekje aan de kapper op? Kan daar iets aan 
verbeterd worden? 

5. Kauwgom 

Polymeerchemie. 

De chemie achter kauwgom. Wat zijn de chemische eigenschappen van kauwgom. Welke 
middelen zijn geschikt? Zijn er alternatieven? Is er vooruitgang geboekt in 
afbreekbaarheid van kauwgom? Is daar nog meer winst te behalen? 

6. Tandpasta 

Anorganische chemie. 

De chemie achter tandglazuur en cariës. Hoe zit een tand chemisch gezien in elkaar? Hoe 
werkt tandbederf? Wat is de functie van de verschillende bestanddelen van tandpasta. 
Welke invloed hebben ze op afvalwater? Welke ontwikkelingen zijn er gaande op het 
gebied van tandpasta en tandbederf? 

7. Zelfherstellende materialen 

Duurzame chemie/polymeerchemie/anorganische chemie 

Hoe werken zelfherstellende materialen? Welke voorbeelden zijn er? Wat zijn de 
overeenkomsten tussen bijvoorbeeld zelfherstellende autolak en zelfherstellend beton? En 
de verschillen? Waar kunnen nog meer zelfherstellende materialen worden gebruikt? Hoe 
zijn de ontwikkelingen op dat gebied? Kan je zelf een dergelijk materiaal ontwerpen? 

8. Moleculair koken 
Biochemie.  
De chemie achter voedselbereiding. Wat gebeurt er op microniveau tijdens de 
voedselbereiding? Hoe kan je processen verbeteren/versnellen als je kennis hebt van wat 
er op moleculair niveau gebeurt? 

9. Voedselallergieën 

Biochemie/organische chemie. 

Er zijn veel voedselallergiën, wat is op microniveau de oorzaak van een voedselallergie? 
Hoe ga je op zoek naar alternatieven? Wat heeft dat voor de gevolgen voor 
voedselbereiding: wat zijn de alternatieven voor bijvoorbeeld gluten bij het bakken van 
brood. Hoe werkt dat op microniveau? Zijn er andere alternatieven te bedenken? 

10. Vitamine C bepaling in vruchtensappen 
Analyse. 

 Ontwerpen van een goede analysemethode om het vitamine C gehalte in vruchtensappen 
te bepalen. 

 Beantwoord vervolgens een onderzoeksvraag over vitamine C in vruchtensappen, 
bijvoorbeeld: 

 Er wordt gezegd dat vers sap meer vitamine C bevat dan uit een pak. Is dat zo? 
 Er wordt ook beweerd dat het vitamine C gehalte afneemt als je een glas open laat staan 

in de lucht. Is dat zo? Hoe snel gaat dat? 
 Verwerk alle meetgegevens in overzichtelijke grafieken in excel. 
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11. Oscillerende reacties 
Reactiekinetiek 
Wat is een oscillerende reactie? Leg uit hoe het werkt. Onderzoek er enkele en kom met 
een overtuigende demo van een oscilllerende reactie. Zou je er zelf eentje kunnen 
ontwerpen? 

12. Aspirine en paracetemol maken/aspirine uit de magnetron 
Organische synthese. 
Onder andere het zelf maken van aspirine en paractemol. Syntheseroutes opzoeken en 
uitvoeren. Je kan zelfs aspirine maken met behulp van een magnetron. Hoe werkt dat? 
Haal je dan een hoger rendement bij de bereiding? Is dit een duurzamer proces? 
Waarop berust de pijnstillende werking van deze stoffen? Zijn er overeenkomsten te 
vinden in de structuur? Verschillen? 

 

13. Eigen voorstel  - na goedkeuring door je docent 
 Je kan veel hulp vinden op internet bij het kiezen van een 

scheikundeonderwerp en het opstarten van je PWS-project. Veel 
universiteiten en hogescholen bieden actieve begeleiding en/of 
toegang tot laboratoria. Maak daar gebruik van. 

 
 
Sites die worden aangeraden zijn: 
- http://profielwerkstuk.tudelft.nl/ 
- http://www.profielwerkstukonderwerpen.com/profielwerkstuk-

scheikunde-onderwerpen/ 
- http://scheikundejongens.nl/profielwerkstuk/ 

 

Spaans 
 
1.  El castellano en EE.UU 
 Het Spaans is in de VS de meest gesproken taal na het Engels. Het PWS 

(schriftelijk verslag) geeft de tendensen weer van de Spaanse taal; hoe zal ze 
zich in de VS verder ontwikkelen, wat voor consequenties heeft dat en in 
hoeverre verandert de taal onder de invloed van het Engels en vice versa. 

 Als belangrijkste bron voor het PWS wordt aangeraden: 
 http://cvc.cervantes.es/obref/espanol_eeuu/ 
 
2. Spanje en Nederland; vriend & vijand 
 Spanje is het ultieme vakantieland voor de meeste (gepensioneerde) Nederlanders en, 

maar dat is niet altijd zo geweest. Onze (Koninklijke) geschiedenis is door de eeuwen heen 
verweven met Spanje.  

 Het PWS (schriftelijk verslag) is een literatuuronderzoek over de relatie tussen Spanje en 
Nederland door de eeuwen heen.   

 
3 La mujer española 
 Vandaag de dag heeft de Spaanse vrouw, net als de man, de mogelijkheid om te studeren 

en te werken. Echter, dit is niet altijd zo geweest; pas in 1975 kwam er een einde aan het 
dictatoriale bewind van Francisco Franco, een dictator volgens wie de vrouw een 
belangrijke rol speelde in de Spaanse samenleving, maar dan wel thuis. Als huisvrouw.  

 Het PWS (schriftelijk verslag) is een literatuuronderzoek naar de rol van de vrouw in 
Spanje in de Spaanse samenleving vanaf de 20e eeuw tot heden. Hierbij moet ook de 
huidige problematiek van ‘la violencia de género’ worden opgenomen.    
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4 De Spaanse burgeroorlog 
 Voor velen wordt de Spaanse burgeroorlog gezien als voorloper van de Tweede 

Wereldoorlog en doordat Europa zich veel met deze oorlog heeft bemoeid, kan deze oorlog 
ook gezien worden als een ‘internationale burgeroorlog’. 

 Het PWS (schriftelijk verslag) is een literatuuronderzoek naar de aanloop en het verloop 
van de Spaanse burgeroorlog. Hoe kwam het koningshuis ten val en waar werd deze 
oorlog o.a. door gekenmerkt? Tevens worden de gevolgen van deze oorlog toegelicht.  

 
5 Mexicooooooooo! 
 In 2010 vierde Mexico twee keer feest: tweehonderd jaar geleden werd het land 

onafhankelijk, en honderd jaar geleden brak de revolutie uit.  
 Over Mexico valt heel veel te vertellen: over de Maya’s en Azteken, de koloniale tijd, de 

vrijheidsstrijd van de Mexicanen, de illegale vluchtelingen in het zuiden van de Verenigde 
Staten of de moorddadige drugshandel in het land. Kortom, Mexico is een fascinerend 
onderwerp waarbij je je PWS vanuit verschillende invalshoeken kunt schrijven. 

 Het PWS (schriftelijk verslag) is een literatuuronderzoek over één of meer van de 
bovenstaande onderwerpen. 

 Je kunt de documentaires van Holland Doc over Midden- en Zuid-Amerika  bekijken om 
inspiratie op te doen.  

 
6 Spanje na Franco: democratie na een dictatoriaal bewind 
 Francisco Franco, beter bekend als ‘el generalísimo’ regeerde Spanje vanaf 1939 tot aan 

zijn dood in 1975. Hij was staatsleider, regent, president en generaal van Spanje. Van een 
democratie was die periode dus geen sprake. 

 Het PWS (schriftelijk verslag) is een literatuuronderzoek naar dit notoir personage. Hoe 
kwam hij aan de macht, wat heeft hij tijdens zijn regime bereikt en wat waren de gevolgen 
van zijn bewind (zowel maatschappelijk als economisch) voor Spanje? 

 
7 Autonomías en España 
 Een heet thema in Spanje is nog steeds de regio´s, de ‘autonomías’ en de verdergaande 

decentralisatie/ zelfbestuur. Vooral omdat deze erg veel in de melk van de centrale 
regering brokkelen, gezien deze vaak van hun stem afhankelijk is. 

 Het ontstaan van Spanje en de ‘autonomías’ na Franco in combinatie met het 
koesteren/opdringen van de eigen taal en wat dit in de dagelijkse praktijk voor praktische 
problemen oplevert en tot (politieke) discussies leidt is, een heel interessant onderwerp. 

 Het PWS (schriftelijk verslag) is een literatuuronderzoek over het ontstaan van 
‘autonomías’, de werking ervan en de consequenties van zijn bestaan voor Spanje.  

 
8 El País Vasco y la ETA  
 De Euskadi Ta Askatasuna (in het Nederlands: Baskenland en Vrijheid), beter bekend 

onder de afkorting ETA is een Baskische terroristische afscheidingsbeweging die in 1959 
werd opgericht en wiens doel een onafhankelijk Baskenland is. 

 Tot op heden is de ETA actief en diens bestaan heeft voor veel opschudding en verdriet en 
gezorgd.  

 Het PWS (schriftelijk verslag) is een literatuuronderzoek waarbij de geschiedenis, de 
doelstellingen en de ETA tegenwoordig worden onderzocht.  

 Wellicht kun je ook je eigen ervaring (verhalen etc.) tijdens je uitwisseling in het 
Baskenland in het PWS verwerken.  

 
9 Inditex. 
 Inditex is een Spaanse beursgenoteerde modegigant met bedrijven zoals de modeketen 

Zara. Het PWS is een onderzoek over het onstaan en het verloop van het bedrijf. Wie is de 
oprchter? Waar is het allemaal begonnen? Hoe is het mogelijk om te groeien tot een 
internationaal bedrijf met vele winkels over de hele wereld? Je bestudeert de 
(economische) groei van het bedrijf en maakt daar een verslag van. En geeft uitleg aan de 
hand van tabellen. Wat is de sleutel tot dit succes? 

 
10 Ieder eigen onderwerp in goed overleg met de vakdocent. 
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Wiskunde (vwo) 
 

Een profielwerkstuk maken voor het vak wiskunde? Ja, dat kan! 
Bedenk dat wiskunde eigenlijk een basisvak is, dat in allerlei andere 
vakken toegepast kan worden. Wiskunde wordt wel eens de Moeder aller 
vakken genoemd, en daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. 
Daarom kom je bij de meeste onderwerpen, die niet zuiver wiskundig 
zijn, in aanraking met andere vakken.  

Misschien heb je een wiskundig onderwerp dat je zelf heel erg aanspreekt. Uiteraard is het 
dan mogelijk daar een PWS over te maken. Het moet echter wel een onderwerp zijn waar iets 
van te maken is. Voordat je toestemming krijgt om dit onderwerp aan te pakken, zul je dan 
ook eerst een duidelijk plan van aanpak en wellicht een schematische inhoud moeten 
aanleveren. 

Sterkte en succes bij het maken van je keuze voor het onderwerp! 
Op de volgende pagina’s volgen ideeën voor het PWS Wiskunde. Let op: het zijn 
slechts ideeën, overleg met je begeleider en wees creatief en origineel! 

1. Sacred Geometry 
Deze Engelse term laat zich moeilijk vertalen (gewijde meetkunde, religieuze meetkunde, 
heilige meetkunde). 
Sacred Geometry noemt men wel de blauwdruk van de schepping. Het is een omschrijving 
van de orde die er heerst in het heelal. Het is gebaseerd op pure wiskunde en gaat uit boven 
religie en doctrine. Toch zijn vele principes daarvan aanvaard door diverse geloven in hun 
architectuur en kunst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vorm van kathedralen en allerlei 
uitingen daarin, zoals het bekende roosvenster, en Islamitische mozaïeken. Wij leven in een 
wiskundig geordende wereld. Alles gedraagt zich volgens wiskundige wetten, van de 
bewegingen der atomen tot aan de spiralen van de sterrenstelsels. 
Er zijn diverse websites over Sacred Geometry (in het Engels) en je kunt je geweldig uitleven 
in het vinden van voorbeelden bij diverse godsdiensten.  

 
2. Japanse Tempelmeetkunde 

Japan is eeuwenlang volledig geïsoleerd geweest van de rest van de wereld. Terwijl met 
name in Griekenland de meetkunde zich ontwikkelde, gebeurde dat geheel onafhankelijk 
daarvan ook in Japan. Het was daar gebruikelijk meetkundige problemen op bordjes in de 
tempel te hangen. Het is uiteraard heel boeiend om te kijken over wat voor soort problemen 
de Japanners zich bogen. 
Enkele adressen: 
www.arsetmathesis.nl/sangatekst.htm  
www.wasan.jp/english/  
homepages.cwi.nl/~zsofi/sangaku/MovingSan.html   
 
www.mfdabbs.pwp.blueyonder.co.uk/Maths_Pages/SketchPad_Files/Japanese_Temple_Geom
etry_Problems/Japanese_Temple_Geometry.html 
poncelet.math.nthu.edu.tw/disk3/cabrijava/ccdc.html    

 
3. Egyptische Wiskunde 

De oude Egyptenaren waren al heel ver met hun wiskunde en dan met name met 
meetkunde en rekenen. Hoe rekenden zij met breuken? Kenden ze de stelling van 
Pythagoras al? Wat voor een soort problemen kenden zij?  

 
4. De Elementen van Euclides 

Euclides, een oude Griek, legde in zijn boeken de grondslagen van de meetkunde vast. Hij ging 
uit van een aantal vooronderstellingen (postulaten) en daar bouwt hij de hele meetkunde op. Zo 
ontstaat een logisch en consistent geheel.  
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Of zou het toch anders kunnen zijn? In je PWS bestudeer je dit boek. Omschrijf de postulaten in 
je eigen bewoordingen en behandel een flink aantal stellingen (proposities). 
Een link, waar je zijn boeken in het Nederlands vindt: www.pandd.demon.nl/elementen.htm 

 
5. De Geschiedenis van π (pi). 

Dit beroemde getal komen we voor het eerst tegen in de Bijbel, waar het gewoon op 3 
werd gesteld. Tegenwoordig weten we dat het een getal is met oneindig veel zich niet 
herhalende cijfers achter de komma en zijn er al miljarden van uitgerekend. Vele 
wiskundigen hebben zich in de loop der eeuwen bezig gehouden met het berekenen van 
al die decimalen. In je PWS kan je aandacht schenken aan hun methoden en 
moeilijkheden.  

 
6. Platland 

Flatland is een boek van Edwin A. Abott. Het gaat over een land met twee dimensies 
en beschrijft hoe zo’n wereld en haar bewoners eruit ziet. Door vanuit ons 
driedimensionale oog naar zo’n wereld te kijken, kunnen we ons ook een voorstelling 
van een vierdimensionale ruimte maken. Dit hele verhaal prikkelt je fantasie en doet je 
heel anders tegen de wereld aankijken. Beschrijf deze 2D-wereld in je eigen 
bewoordingen en voeg je eigen ideeën toe.  
Enkele links:www.alcyone.com/max/lit/flatland/index.html  (het boek in het Engels) 
www.fi.uu.nl/experimenteel/bolbewoners/wbolbewoners.html  (een site voor kinderen 
over bolland) 

 
7. Tijdrekening 

Door de eeuwen, ja zelfs door de millennia heen, heeft de mens zich beziggehouden met 
het begrip tijd. Hoe kun je tijd vastleggen? Wat voor definities heb je nodig? Hoe pas je 
de Zon en de Maan in dit geheel? Hoe kun je zorgen dat de feestdagen steeds op 
hetzelfde moment in het jaar vallen? Hoeveel soorten tijdrekeningen en kalenders zijn 
er? Waarin komen zij overeen en waarin verschillen zij? Wat is de datum van vandaag in 
de diverse tijdrekeningen? 
 

8. Het bewijzen van stellingen 
Vroeger werd meetkunde op school heel anders behandeld. Elke opgave bestond uit een 
probleem. Jij moest dan de bij dat probleem behorende gegevens bestuderen, bekijken 
wat er precies gevraagd werd te bewijzen, een analyse van het probleem maken, het 
bewijs leveren met behulp van eerder door anderen bewezen stellingen en een conclusie 
trekken. Op de onderstaande website worden diverse stellingen met hun bewijs, vaak 
met behulp van applets, gegeven. Pak eens een aantal van deze stellingen bij de kop en 
probeer in je eigen woorden zo’n bewijs te doorgronden en te begrijpen. Zorg dat het 
dan zo duidelijk wordt, dat een buitenstaander onder de indruk raakt van de schoonheid 
van het bewijs. 
http://agutie.homestead.com/files/index.html  

 
9. Wiskunde en Humor 

Wiskunde kan ook heel grappig zijn. Er bestaan flink wat sites met wiskundige humor in 
diverse talen. Jouw PWS onderzoekt de humor in de wiskunde, wat voor soort grappen 
er worden gemaakt, kun je ze indelen incategorieën, geef goede voorbeelden, kortom 
zorg dat de ondeskundige lezer een heel andere kijk krijgt op dit mooie vak, dat vaak 
onder een saai imago te lijden heeft.  
 

10. wiskunde en origami  
 
11. wiskunde en sport  
 
12. wiskunde en kunst 
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13. Hieronder volgen nog meer voorbeelden van onderwerpen en plekken 
waar je naar onderwerpen kunt zoeken of ideeën kunt opdoen. 
 

Algemeen         Wiskundeweb.nl   
Wiskunde.pagina.nl  
Wiskundelokaal van de Digitale School  
Wiskundetijdschrift Pythagoras  
Wiskunde.nu  
Wiskundeweb.nl  
Kennislink Wiskunde  

Chaos Chaos links uit het wiskundetijdschrift Pythagoras  
Profielwerkstuk Chaos  
Applets over dynamische systemen  
Simulaties over dynamische systemen en fractals  
Vraag en uitleg over dynamische systemen  
Chaos Forum  

Pythagoreïsche drietallen Inleiding Pythagoreische drietallen  
Formules voor Pythagoreische drietallen  
Pythagoreische drietallen op de GR  

RSA en beveiliging op 
internet 

Praktische opdracht Geheime boodschap  

Fibonacci getallen Fibonacci getallen en de Gulden Snede  
Profielwerkstuk Fibonacci  
Fibonacci links uit het wiskundetijdschrift Pythagoras  
De Gulden Snede en Fibonacci  

Derdegraadsvergelijkingen Werkstuk over Derdegraadsvergelijkingen  
 
 

Benadering van het getal pi 
door de eeuwen heen 

Geschiedenis van het getal Pi  
Heel veel Pi links  
Allerlei weetjes over het getal Pi  
Het verhaal van Pi  
Pi links uit het wiskundetijdschrift Pythagoras 

Niet-Euclidische meetkunde Inleiding niet-Euclidische meetkunde  
Geschiedenis van de niet-Euclidische meetkunde  
De Elementen van Euclides 
 

Cryptografie Cryptografie links uit het tijdschrift Pythagoras  
Profielwerkstuk over Cryptologie  
 

Relativiteitstheorie voor 
beginners 

Inleiding in de Speciale Relativiteitstheorie  
Werkstuk over het Relativiteitsprincipe  
Een korte inleiding in de hedendaagse kosmologie  

Getaltheorie Getaltheorie links uit het wiskundetijdschrift Pythagoras  
 

Statistiek Statistiek links uit het wiskundetijdschrift Pythagoras  

Geschiedenis van de 
wiskunde 

Een uitgebreide databank over Geschiedenis van de 
Wiskunde  
Geschiedenis van de Wiskunde links BSHM  
Een overzicht van de geschiedenis van de wiskunde  
Geschiedenis van de Wiskunde  
Geschiedenis van de Wiskunde pagina's  
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Onderwerpen uit de Geschiedenis van de Wiskunde  
Geschiedenis van de Wiskunde links uit het wiskundelokaal 
van de Digitale School  
Geschiedenis van de Wiskunde links uit het 
wiskundetijdschrift Pythagoras  

Ook zijn er de zogenaamde Zebraboekjes (ondertussen al 30!). Deze boekje kunnen je ook 
inspireren of helpen bij het kiezen van een onderwerp. Veel boekjes zijn op school aanwezig. 
Vraag er naar bij je wiskundedocent, maar lever ze na afloop wel weer in! 

1. Jan van den Broek en Peter Kop, Kattenaids en statistiek, 1999, ISBN 9050410502 
2. Agnes Verweij en Martin Kindt, Perspectief, hoe moet je dat zien, 1999, ISBN 9050410529 
3. Jan Smit en Wim Kremers, Schatten, hoe doe je dat, 2000, ISBN 9050410553 
4. Wim Kleijne en Ton Konings, De Gulden Snede, 2000, ISBN 9050410588 
5. Henk Tijms, Frank Heierman en Rein Nobel, Poisson, de Pruisen en de Lotto, 2000, ISBN 

9050410596 
6. Frits Beukers, Pi, 2000, ISBN 9050410625 
7. Peter Lanser, De Laatste Stelling van Fermat, 2000, ISBN 9050410650 
8. Harrie de Swart, Ad van Deemen, Eliora van der Hout en Peter Kop, Verkiezingen, een 

web van paradoxen, 2000, ISBN 9050410642 
9. Martin Kindt en Peter Boon, De Veelzijdigheid van Bollen, 2001, ISBN 9050410669 
10. Igor Hoveijn en Jan Scholtmeijer, Fractals, 2001, ISBN 9050410685 
11. Hans Melissen en Rob van Oord, Schuiven met auto's, munten en bollen, 2001-2002, ISBN 

9050410731 
12. Ruud Jeurissen en Leon van den Broek, Spelen met gehelen, 2002, ISBN 9050410723 
13. Natasja Bouwman en Charlene Kalle, Het gebruik van Wiskunde in de Islam, 2002, ISBN 

9050410774 
14. Hajo Broersma, Grafen in de Praktijk, 2002, ISBN 9050410782 
15. Jan van de Craats, De juiste toon, 2003, ISBN 9050410793 
16. Ferdinand Verhulst, Chaos en Orde, 2003, ISBN 9050410804 
17. Rienk Vermij, Hanne van Dijk en Carolien Reus, Christiaan Huygens, 2004, ISBN 

9050410820 
18. Hans van Lint en Jeanne Breeman, Zeepvliezen, wetenschap en vermaak, 2004, ISBN 

9050410847 
19. Ruud Jeurissen en Leon van den Broek, Nullen en Enen, 2004, ISBN 9050410871 
20. Ab van der Roest en Martin Kindt, Babylonische Wiskunde, 2005, ISBN 9050410901 
21. Iris van Gulik-Gulikers, Geschiedenis van de niet-Euclidische Meetkunde, 2005, ISBN 

905041091X 
22. Frank Thuijsman, Spelen en Delen, 2005, ISBN 9050410952 
23. Henk Pfaltzgraff, Experimenteren met kansen, 2006, ISBN 9050410979 
24. Wilfried Van Herterijck, Gravitatie, 2007, ISBN 9050410984 
25. Leon van den Broek en Arnoud van Rooij, Blik op Oneindig, 2007, ISBN 9050410991 
26. Ferdinand Verhulst, Een Koele Blik op Waarheid, 2007, ISBN 9789050411004 
27. Bruno Ernst en Ton Konings, Kunst en Wiskunde, 2008, ISBN 9789050411011 
28. Peter Boswijk, Philip Hans Franses en Christiaan Heij, Voorspellen met modellen, 2008, 

ISBN 9789050411042 
29. Leon van den Broek en Arnoud van Rooij, Getallenbrouwerij, alternatief rekenen, 2009, 

ISBN 9789050411059 
30. Floor van Lamoen, Passen en Meten met Cirkels, de arbelos van Archimedes, 2009, ISBN 

9789050411066 


