Hulp van universiteiten bij het maken van een profielwerkstuk
In het overzicht hieronder vind je linkjes naar universiteiten. Zij bieden op verschillende manieren hulp aan scholieren bij het maken van het
profielwerkstuk.
Onderwijsins Site
telling
Wageningen https://www.wur.nl/nl/OnderwijsUniversity
Opleidingen/pws-scholieren.htm

Wat kun je verwachten?

Tilburg
University

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onder
wijs/bacheloropleidingen/studiekeuze/profi
elwerkstuk

Informatie over onderwerpen die je zou kunnen gebruiken
Uitleg met behulp van o.a. filmpjes en checklists over hoe je onderzoek kunt doen op
een ‘wetenschappelijke’ manier.
Heldere uitleg over het schrijven van je profielwerkstuk.
Je kunt ook contact opnemen met een van hun mailstudenten.

TU
Eindhoven

https://www.tue.nl/studeren/voordocenten-en-decanen/profielwerkstukondersteuning/

Masterclasses ter inspiratie, net als de profielwerkstukdagen van de faculteit
Scheikunde of de jaarlijkse Innovation Challenge.
Literatuuronderzoek in onze bibliotheek in het Metaforumgebouw op de TU/e Campus.
Het is een fijne plek om te lezen en te werken, en de catalogus is van te voren thuis
online te bekijken.

Universiteit
Leiden

https://www.universiteitleiden.nl/loketprofielwerkstukken

Wil je aan de slag met je profielwerkstuk en heb je inspiratie of hulp nodig? Bij het
Loket Profielwerkstukken vind je onder andere een stappenplan voor een
onderzoekscyclus, een bronnenwijzer en informatie over onderzoeksmethoden. Maar
ook tref je er volop ideeën en voorbeelden, en kun je er vragen stellen.

Radboud
Universiteit
Nijmegen

https://www.ru.nl/pucsociety/scholieren/pr
ofielwerkstuk/

Overzicht met ideeën, een online profielwerkstuk coach, een kickstarter en toegang tot
literatuur

Wij bieden suggesties voor onderwerpen en experimenten, workshops en individuele
hulp bij je profielwerkstuk.

Universiteit
van
Amsterdam

http://scholen.uva.nl/vakverdiepingleerlingen/profielwerkstukbegeleiding/profie
lwerkstukbegeleiding.html

Beschrijvingen van onderwerpen en tips voor hoe je je onderzoek en werkstuk kunt
aanpakken. De onderwerpen hebben te maken met alfa (in dit geval taalkunde) gedrag
en maatschappij. Voor bèta-onderwerpen is er in het najaar intensieve begeleiding.

Universiteit
Utrecht

https://www.uu.nl/onderwijs/scholennetwe
rk/profielwerkstukken/pws-ondersteuning

Je kunt online vragen stellen. Bij Sociale Wetenschappen en Taalkunde kun je hulp
inroepen van studenten.

University of
Twente

https://www.utwente.nl/onderwijs/preuniversity/preu/begeleiding/profielwerkstuk-helpdesk/

In onze database staan veel ideeën die jij kunt gebruiken voor je profielwerkstuk. Elk
idee bevat suggesties voor onderzoeksvragen, verwijzingen naar begrippen en geeft je
een globale uitleg over het onderwerp. Je kunt ook vragen stellen aan experts.

Rijksuniversi
teit
Groningen

https://www.rug.nl/education/scholierenaca
demie/scholieren/steunpunten/profielwerks
tuk/

Hulp op het gebied van Verkennen en Opzetten, Onderzoeken en Analyseren, Schrijven
en Presenteren. Daarnaast kun je vragen stellen aan studentassistenten.

Technische
Universiteit
Delft

http://pwstudelft.nl/

Een stappenplan, een forum, workshops (cool!) en elke donderdag een pws-middag op
de universiteit waar je proeven kunt uitvoeren.

