
Beoordeling 10 mavoprofielwerkstuk  

Naam leerling:     klas:  

Titel profielwerkstuk:...................................................................................  

Naam begeleider:  

Beoordelingsmatrix 

Beoordeling op schaal van 1-4  

1 = niet gedaan, 2 = onvold, 3=vold, 4=goed. 
A. Het Proces 
De leerling heeft initiatief getoond 
 
 

 
 

1 / 2 / 3 / 4 

De leerling kwam zijn/haar 
afspraken na 
 
 

 

De leerling heeft zich ontwikkeld 
tijdens het maken van het 
profielwerkstuk 
 
 

 

B. Het eindproduct 

1 / 2 / 3 / 4 

Het gemaakte product is tastbaar en 
zichtbaar, een echt werkstuk 
 
 

 

Kwaliteit van de vormgeving (doet 
het, past het) 
 

 

Kwaliteit van de afwerking (kleur, 
details, verzorging) 
 

 

C. Het procesverslag 

1 / 2 / 3 / 4 

Inspiratie en verwerking 

Wat was het plan?  

Hoe was de opzet? 
 

 

Kwaliteit van procesbeschrijving: 
 
Welke problemen zijn 
tegengekomen/opgelost? 

 



Hoe zijn de oplossingen? Wat zijn de 
leerervaringen? 
 
 
Welke aanvullende theorie? 

De theorie is ondersteunend aan het 
praktische deel. Bijvoorbeeld: 
ontwerp of bouwtekeningen 

 

 

D. Tentoonstelling 

1 / 2 / 3 / 4 

Verzorging van de marktkraam 
 
 

 

Het te woord staan van het publiek 
 

 

Bijdrage aan de avond 

Helpen inrichten/opruimen, 
positieve houding 
 

 

Eindbeoordeling voor het schoolexamen: 
Elk van de vier de bovenstaande beoordelingen moet voldoende zijn. Het 
gemiddelde van de vier uitslagen is de eindbeoordeling.  

1 of 2=onvoldoende 
3=voldoende  
4= goed  

• De begeleider zorgt voor een mondelinge terugkoppeling met de leerling. Er 
komt een geschreven beoordeling van het totale werkstuk in het 
eindgetuigschrift als de leerling in de 10e de school verlaat.  

• Het procesverslag moet uiterlijk donderdagavond 10 maart bij de 
begeleider worden ingeleverd.  

• De begeleider heeft tot en met vrijdag 18 maart om de beoordeling door te 
geven aan de leerling en dit formulier ingevuld in te leveren aan bij de  
administratie.  

• Als het werkstuk en/of procesverslag onvoldoende is, moet dit uiterlijk 
donderdag 17 maart aan de leerling worden meegedeeld en eventueel terug 
worden gegeven.  

• De leerling kan het verbeterde werkstuk en/of procesverslag tot uiterlijk 
maandag 28 maart bij de begeleider inleveren. De begeleider heeft bij 
verbetering tot maandag 4 april om de beoordeling aan de leerling door te 
geven en dit formulier in te leveren bij de administratie.  



.  


