
H. Profielwerkstuk en weging bij het combinatiecijfer  
 

Het profielwerkstuk heeft betrekking op minimaal één vak uit het examenpakket van de kandidaat.  
Ten minste één van deze vakken heeft een omvang van 320 uur of meer.  
Opmerking:  
Er mag altijd een tweede vak bij, hiervoor gelden geen specifieke regels (het moet wel worden 
goedgekeurd bij het indienen van het eerste voorstel en plan van aanpak, zie fase 1) 
 
Het profielwerkstuk moet gemaakt worden in een groep van 2-4 personen. 
Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. 
 
Om het vereiste niveau te bereiken zal de uiteindelijke uitvoering plaats vinden in het eindexamenjaar. 
De kandidaten ontvangen vroegtijdig het draaiboek met nadere informatie over de uitvoering, planning 
en beoordeling. 
De hierin opgenomen planning en de uiteindelijke deadlines zijn bindend voor de afronding van de diverse 
fasen. 
 
De fasen en de deadlines: 
Fase 1:  15 november 2019 - inleveren fase 1 (concept)  

29 november 2019- inleveren fase 1 definitief   
 
Fase 2/3:  7 februari 2020 - inleveren eindstuk (concept)   

6 maart inleveren eindstuk PWS definitief 
 

Presentatie: 3 maart 2020- PWS-avond / presentatie Profielwerkstuk  
 
Beoordeling: 
De school stelt de beoordelingscriteria voor het profielwerkstuk vast. De groep krijgt een groeps-
beoordeling, zodat iedere deelnemer van die groep dezelfde beoordeling krijgt.  
In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.  
De beoordeling wordt uitgedrukt in een cijfer op 1 decimaal op de schaal van 1 tot 10.  
 
Weging bij het combinatiecijfer: 
Bij de bepaling van de uitslag van het examen worden de cijfers (dat zijn de afgeronde hele cijfers) van 
CKV, Maatschappijleer en het Profielwerkstuk rekenkundig gemiddeld in het zogenaamde 
Combinatiecijfer. Alleen het Combinatiecijfer weegt mee bij de uitslagbepaling. De cijfers voor CKV, 
Maatschappijleer en het Profielwerkstuk worden, samen met het Combinatiecijfer, wel op de cijferlijst 
vermeld. Om te kunnen slagen mogen de afzonderlijke cijfers voor CKV, Maatschappijleer en het 
Profielwerkstuk niet lager zijn dan 4. (zie ook Bepaling Uitslag Examen) 
 
Een voorbeeld: 
Cijfer Maatschappijleer:  6 
Cijfer Profielwerkstuk:  7 
Cijfer CKV   7 
 
Combinatiecijfer =  6+7+7

3
= 6,7    →   Dit wordt dan afgerond naar het cijfer 7 
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