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Programma

• De weg naar het Rotterdams PWS-model

• Het Rotterdams PWS-model en toelichting

• Stand van zaken

• Vergelijking leerling-/studenthandleidingen PWS en 
onderzoeksmodules

• Hoe gaat het op jouw school/opleiding?

• Aan de slag

• Terugkoppeling

• Afsluiting
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leerlingen

Stem bovenbouw vo en 
propedeuse hbo beter op 

elkaar af

Alle docenten 
stimuleren 

taalvaardigheid

Zorg voor inclusief en 
talentgericht 

onderwijs

Nederlandse taalvaardigheid: voorwaarde 
voor studiesucces in hbo

Taalbeleid 
essentieel



Aansluitingsmodel Taalbeleid



Vervolg

• Taalbeleid: 
• Aan de slag met taalbeleid!

• Inclusief (en) taalontwikkelend lesgeven: 
• E-zine

• Informatie- en docentenuitwisseling:
• Rotterdams Nederlands in het vo
• Rotterdams Nederlands in het hbo

• Doorlopende leerlijn taalvaardigheid: 
• Tools voor taal: Rotterdamse schrijfvaardigheid

• PWS-doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden:
• Docentenhandreiking PWS

Brief naar de vo-scholen met 
aanbod
Taalbeleid Hogeschool Rotterdam
Bijeenkomst Hogeschool Inholland



Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid! over PWS en 
doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden

• Onderzoeksvaardigheden en taalvaardigheden nauw 
verbonden: rapporteren onderzoek (schijfvaardigheid), lezen 
literatuur (leesvaardigheid), enquête afnemen 
(luistervaardigheid), presenteren PWS (spreekvaardigheid).

• Onderwijs PWS ingebed in doorlopende leerlijn 
Nederlands/communicatie.

• Geleidelijke en cumulatieve opbouw van kennis en 
vaardigheden gedurende 5 jaar vo.

• Kennis en vaardigheden: geïntegreerd in alle vakken en daar 
ook op beoordelen.

• Duidelijkheid op welke manier PWS de ideale voorbereiding is 
op het hbo en de hbo-vaardigheden.



PWS

• Maakt in het vo deel uit van het schoolexamen

• Het is een uitgebreide, praktische opdracht, die vaardigheden in 
combinatie met kennis en inzicht toetst.

• Bedoeld om samenhang en integratie van leerstofonderdelen 
binnen een profiel te bevorderen.

• Artikel 4.3 Eindexamenbesluit VO (2016)



Praktijkgericht onderzoek hbo

• Van cruciaal belang (Commissie Veerman, 2010)

• Onderzoekend en reflectief vermogen en maatschappelijk 
bewustzijn spelen, naast kennis en vakmanschap, een 
steeds belangrijker rol in de beroepspraktijk, die zich op alle 
terreinen in hoog tempo ontwikkelt. Deze beroepspraktijk 
baseert zich in toenemende mate op inzichten uit wetenschap 
en praktijkgericht onderzoek.

• Hogescholen leiden studenten op tot vakkundige, 
onderzoekende en weerbare professionals.



Aansluiting vo-hbo plus plaatje 
aansluiting

• Profielwerkstuk = ‘scriptie’ havo

• Profielwerkstuk = toetsing (hbo-)vaardigheden

• Voor een goede aansluiting is wenselijk dat vo-scholen:
• leerlingen begeleiden in het hanteren van gangbare 

onderzoeksmethodiek met de juiste onderzoeksterminologie

• Het onderzoek op een adequate manier kunnen weergeven, 
beschrijven, raporteren en presenteren

PWS vo
Onderzoeks-
modules hbo



Leerlijn Nederlands/communicatie

• Inbedding verslaglegging en presentatie PWS in leerlijn 
Nederlands/communicatie met eventueel aandacht voor:

• Gerichte instructie en ondersteuning
• Bij opstellen onderzoeksplan, systematisch verzamelen en verwerken 

van gegevens en duiden gegevens voor logische conclusie

• Opstellen onderzoeksverslag en presentatie
• Ondersteunen onderzoeksverslag volgens geldende richtlijnen en 

daaruit voortvloeiende presentatie

• Taalvaardigheid bij alle vakken
• Bij totstandkomen onderzoeksverslag: expliciete aandacht voor 

taalvaardigheid 



Werkgroep PWS-doorlopende 
onderzoeksvaardigheden

• Leidraad Profielwerkstuk: https://aansluiting-
voho010.nl/images/download/download_file_575022e70f188.pdf

• Hogeschool Rotterdam: hulp bij Profielwerkstuk: 
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/ondersteuningspro
gramma/profielwerkstuk/onderwerp-kiezen/

• Aandacht voor vaardigheden in het onderwijs: https://aansluiting-
voho010.nl/images/download/download_file_5954df8723f7c.pdf

• Docentenhandreiking PWS:
• Het Rotterdams PWS-model

• Toelichting terminologie Het Rotterdams PWS-model

• Uitwerking aspecten bij de deelopdrachten van Het Rotterdams PWS-model

https://aansluiting-voho010.nl/images/download/download_file_575022e70f188.pdf
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/ondersteuningsprogramma/profielwerkstuk/onderwerp-kiezen/
https://aansluiting-voho010.nl/images/download/download_file_5954df8723f7c.pdf


Het Rotterdams PWS-model

• Het Rotterdams PWS-model:

• Biedt ontwikkelaars van het profielwerkstuk een uitgangspunt voor 
het vormgeven van een lesprogramma en op die vo-scholen waar 
het al ontwikkeld is, de mogelijkheid om dit aan te scherpen. 
Docenten en anderen die betrokken zijn bij het PWS, biedt het 
noodzakelijke achtergrondinformatie

• Is een grafische weergave voor de invulling van het profielwerkstuk 
in het voortgezet onderwijs. Het geeft weer:

• welke fasen te onderscheiden zijn in de programmering;

• wat de programmaonderdelen zijn en wat hun inhoudelijke samenhang is;

• aan welke hbo-vaardigheden de programmaonderdelen zijn gerelateerd;

• hoe het profielwerkstuk afgesloten kan worden;

• welke begeleiding nodig is.



Visie

• Vo-leerlingen maken door het profielwerkstuk kennis met de hbo-onderzoekslijn, -
vaardigheden en -werkwijze in de propedeuse (linkerkant model). 

• Daarnaast krijgen ze inzicht in hun eigen handelen en functioneren binnen een 
groep en is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, studie- en beroepskeuze 
en hbo-vaardigheden (rechterkant model). 

• Het model geeft weer dat voor een goede organisatie, invulling en uitvoering van 
het profielwerkstuk een groot aantal betrokkenen binnen het onderwijs met elkaar 
samen moeten werken. 

• Het profielwerkstuk, zowel wat betreft de voorbereiding op de vakinhoud en het 
onderzoek als de hbo-vaardigheden, is verbonden met het reguliere 
onderwijsprogramma. 

• Door daarbij gebruik te maken van (beoordelings)materiaal dat gangbaar is 
binnen de hbo-opleidingen, werken vo-scholen in de lijn van het hbo. 

• Door oriëntatie op een passende hbo-opleiding en de ontwikkeling van hbo-
competenties is een vo-leerling beter voorbereid op de propedeuse van zijn hbo-
studie.





Van opdracht naar eindopdracht

• Het model moet gelezen worden vanuit de groene cirkel in het 
midden:

• links: de groepsopdracht die gericht is op onderzoek doen en 
samenwerken. 

• rechts: de individuele opdracht die gericht is op de persoonlijke 
ontwikkeling van de leerling, inclusief loopbaanoriëntatie en –
ontwikkeling.



Fasering

• Bij beide opdrachten doorloopt de leerling drie fasen (gele cirkel) 
met acht programmaonderdelen (blauwe voor het groepsproject, 
oranje voor de individuele opdracht):

• Voorbereiding 
• oriëntatie
• brainstorm 
• plan van aanpak (linkerkant model) en pop (rechterkant model)

• Uitvoering
• (zelf)onderzoek 
• (zelf)analyse
• uitwerking

• Afsluiting
• verslag en presentatie (linkerkant model)
• procesverslag en logboek (rechterkant model)



Relatie met hbo-vaardigheden

• De relatie van de opdrachten en onderdelen met de hbo-
vaardigheden zijn aangegeven in de lichtblauw-grijze cirkel:

• samenwerken 

• sociale en maatschappelijke vaardigheden 

• studie- en informatievaardigheden, 

• probleemoplosvaardigheden, 

• taalvaardigheid Nederlands, 

• taalvaardigheid Engels 

• digitale vaardigheden 



Begeleiding

• In de donkerblauw-grijze cirkel staat aangegeven:

• Welke begeleidersrollen nodig zijn tijdens het proces en hoe deze 
worden vormgegeven. 

• De PWS-begeleider begeleidt de groep op proces, vakinhoud en 
onderzoek. Hij gaat bijvoorbeeld in op de groepsdynamiek, 
formulering van de onderzoeksvraag en vorderingen bij het 
verrichten van het onderzoek. 

• De mentor houdt zich bezig met de individuele procesbegeleiding 
en monitort de individuele ontwikkeling van de leerling. 

• De (eerste- of tweedelijns) decaan is betrokken bij het 
profielwerkstuk in het kader van loopbaanontwikkeling en -
begeleiding (LOB) en voert een of meer studiekeuzegesprekken in 
de vorm van loopbaandialogen met de leerlingen. Dit kan 
groepsgewijs gebeuren. 



Begeleiding van proces en inhoud

• Groepsopdracht van het PWS: onderscheid tussen inhoudelijke kant 
(uitwerking/uitvoering van het probleem of de opdracht) en proceskant (de manier waarop 
de groep de opdracht uitvoert). 

• PWS-begeleider: 
• Begeleider van het leerproces en de inhoud. 
• Houdt groepsproces in de gaten en grijpt in waar dat nodig is. 
• Heeft invloed op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Het is de bedoeling dat de groep 

zichzelf corrigeert en dat de PWS-begeleider een observerende rol heeft en ingrijpt wanneer het 
nodig is. Hij stelt vragen aan de leerlingen over de taakaanpak. In het gesprek dat hij voert, ligt de 
nadruk op de leerling die actief leert en de begeleider die hem daartoe uitdaagt, daarin stimuleert en 
alleen waar en wanneer nodig bijstuurt of verder op weg helpt. 

• Hij zorgt ervoor dat:
• groepen leren als zelfstandige projectgroep te functioneren;
• leerlingen vaardigheden met betrekking tot groepsdynamica verwerven en hun eigen rol daarin;
• leerlingen hbo-vaardigheden verwerven;
• leerlingen worden gestimuleerd tot zelfwerkzaamheid, initiatief en eigen verantwoordelijkheid 

nemen.



Stand van zaken docentenhandreiking

Het Rotterdams PWS-
model

Toelichting 
terminologie Het 
Rotterdams PWS-

model

Uitwerking aspecten 
bij de deelopdrachten 
van Het Rotterdams 

PWS-model



Vergelijking leerling-/studenthandleidingen



Hoe is het op jouw school/opleiding?



Aan de slag!

• Uitwerking aspecten bij de deelopdrachten van Het Rotterdams 
PWS-model



Terugkoppeling



Afsluiting


