Beoordeling profielwerkstuk 10 Mavo / Mavo - Havo
Naam leerling:..........................................................................................klas:.........................................
Titel profielwerkstuk:................................................................................................................................
Naam persoonlijke begeleider:.................................................................................................................
Vak waarop profielwerkstuk betrekking heeft:.........................................................................................

Beoordelingsmatrix

Beoordeling op schaal van 1-4
1 = niet gedaan, 2 = onvold, 3=vold, 4=goed.

A. Het Proces
De leerling heeft initiatief getoond
De leerling kwam zijn/haar
afspraken na
De leerling heeft zich ontwikkeld
tijdens het maken van het
profielwerkstuk

1 / 2 / 3 / 4

B. Het eindproduct
Het gemaakte product is tastbaar en
zichtbaar, een echt werkstuk
Kwaliteit van de vormgeving (doet
het, past het)

1 / 2 / 3 / 4

Kwaliteit van de afwerking (kleur,
details, verzorging)

C. Het procesverslag
Inspiratie en verwerking
Wat was het plan?
Hoe was de opzet?

Kwaliteit van procesbeschrijving
Welke problemen zijn tegengekomen
Hoe zijn de oplossingen
Wat zijn de leerervaringen

1 / 2 / 3 / 4

Aanvullende theorie
De theorie moet ten dienste staan van het
praktische deel. Bijvoorbeeld ontwerp of
bouwtekeningen

D. 1 minuut-filmpje
Werkproces (stappen) goed
zichtbaar gemaakt

1 / 2 / 3 / 4

Kwaliteit/uitwerking filmpje
Originaliteit/eigen “draai”

Z.O.Z

Eindbeoordeling voor het diploma. Alle drie de bovenstaande beoordelingen moeten
minimaal voldoende zijn. Het gemiddelde (naar beneden afgerond) is de eindbeoordeling.
1

of 2=onvoldoende & verbeteren

3=voldoende

4= goed

*Omcirkel wat van toepassing is
Bij twijfel kan met een collega overlegd worden. Hierbij kan Ivo ook hulp bieden, daar hij enig
inzicht heeft in het proces van de leerling
Profielwerkstukken die niet naar behoren zijn moeten worden verbeterd.
Alle persoonlijke begeleiders zorgen 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 donderdagavond 15 maart bij de begeleider worden
ingeleverd.
 De begeleider heeft tot vrijdag 30 maart om de beoordeling te communiceren
aan de leerling en dit formulier terug te geven aan het secretariaat.
 Als het product en/of procesverslag onvoldoende is moet dit uiterlijk dinsdag 27
maart aan de leerling worden meegedeeld en eventueel terug worden gegeven.
 De leerling die het product en/of procesverslag moeten verbeteren mogen dit
uiterlijk vrijdag 6 april bij de begeleider inleveren.


De begeleider heeft bij verbetering tot dinsdag 10 april om de beoordeling te
communiceren aan de leerling en dit formulier terug te geven aan het
secretariaat.

