
Workshop profielwerkstukken voor de talen

15:30-16:30 uur: korte pitches
16:30-17:30 uur: verdiepende sessies



Het PWS bij de 
MVT: inhoud, 

vakoverstijging, 
een kans voor het 

VO én WO



PWS-wereld: 
onderwerpen



PWS-wereld: 

toolkit



Maarten-Harm Verburg – projectleider www.profielwerkstuk.nl



Hét platform voor theorie en inspiratie voor het profielwerkstuk

• Groot aanbod informatie profielwerkstuk
• Ondanks beperkte handvatten PWS in syllabi

• Een website met theorie en inspiratie voor docenten en leerlingen (havo en vwo)
• Samenvoegen van bestaande materialen 
• PWS-kits

• Gebruik het zelf en deel het met leerlingen

• Landelijke samenwerkingen 
• Pws-wereld.nl, LitLab, profielwerkstuktaalkunde.nl 
• Alle Nederlandse universiteiten

• Kracht binnen vo-ho-netwerken
• Bètapartners, Onderwijsnetwerk Zuid-Holland etc. 



• Gebruik het zelf en deel het met jouw leerlingen
• www.profielwerkstuk.nl

• Vragen/opmerkingen?
• Maarten-Harm Verburg – projectleider 

communicatie@profielwerkstuk.nl

Meer informatie



Micha Hamel
Els Stronks

Schrijfakademie.nl

Workshop Schrijven & PWS



Workshop Schrijven & PWS: opties

1. onderzoek naar zelf schrijven: zelf iets schrijven in een bepaald genre, en 
daarbij een reflectief onderzoeksverslag maken met onderzoek naar de genre-
eisen waarin ze zich wilden houden, en de mate waarin dat gelukt is. 

2. onderzoek naar schrijfprocessen: verschillende versies van een tekst schrijven -
gebaseerd op onderzoek naar de effecten die van de verschillen verwacht mogen 
worden - en een lezersonderzoek uitvoeren om te zien of die effecten onder die 
lezers ook waarneembaar zijn. 

3. onderzoek naar schrijverschap: werk van (beroemde, vergeten, bewonderde, ...) 
schrijvers bestuderen om te achterhalen welke opvattingen over schrijven 
daarachter schuilgaan



Workshop Schrijven & PWS: aanpak

1. bronnen

2. methoden 



Schrijf je pws met LitLab
Workshop profielwerkstukken voor de talen , 9 juni 2022

De redactie van LitLab: Els Stronks, Feike Dietz, Tessa van de Warenburg, Lucas van der Deijl
www.litlab.nl / info@litlab.nl

mailto:info@litlab.nl


LitLab bevat momenteel: 

• 22 Proeven  (m.n. voor havo/vwo 
bovenbouw)

• 68 Leesclubs (vmbo/havo/vwo)
• 11 Staaltjes (onderbouw 

vmbo/havo/vwo)
• Tientallen onderwerpen voor 

profielwerkstukken

LitLab bereikte het afgelopen jaar 57.800 
bezoekers. Maandelijks ca. 4000-5000 
unieke bezoekers, 18.000-20.000 
pageviews.www.litlab.nl



Wat gaan we in deze workshop doen?

• Toelichting PWS-handleiding LitLab
• Demonstratie van één van de 

onderwerpen
• Toelichting op herziening van de 

handleiding
• Discussie: toekomstplannen voor de 

PWS-pagina



Profielwerkstuktaalkunde.nl: 
Taalwetenschap in thema’s en toolkits

Kristel Doreleijers (k.g.a.doreleijers@tilburguniversity.edu)



Thema’s



Toolkits



PWS schrijven over 
Duits(land)

Welke mogelijkheden zijn er?

Een overzicht van Duits(land)gerelateerde 
PWS-onderwerpen vind je hier!



Aanbod voor PWS-materiaal over Duits(land)



Profielwerkstukprijs

• https://duitslandinstituut.nl/
naslagwerken

• https://duitslandinstituut.nl/
ce-webinars

• https://duitslandinstituut.nl/
pws-prijs

• Of stuur mij een mailtje!
Eline Hakvoort, Onderwijsafdeling DIA 
ehakvoort@uva.nl

Handige links

https://duitslandinstituut.nl/naslagwerken
https://duitslandinstituut.nl/ce-webinars
https://duitslandinstituut.nl/pws-prijs
mailto:ehakvoort@uva.nl


PWS aanbod RUG
Pws adviesgesprekken

Voor leerlingenVoor docenten

Lespakket Klaar voor de Start

Docentenmiddag: Wetenschap Verbindt

Pws-workshops op school: 

Hoofd- en 
deelvragen

Brongebruik

Interviews 
& enquêtes

Experimenten

Schrijven

Website met voorbeeldonderwerpen

Steunpunten inbox

PWS Prijs



PWS aanbod RUG
Docentenmiddag ‘Wetenschap Verbindt’

- Kennismiddag over meer ‘w in het 
vwo’ voor de moderne vreemde 
talen.

- Twee workshoprondes: 

1. CBLL op de RUG: hoe gaat dat?
2. Collegecaroussel met 

verschillende docenten Europese 
Talen en Culturen 

https://www.rug.nl/society-business/scholierenacademie/leraren/op-de-rug/220630-inspiratiemiddag#:%7E:text=Tijdens%20de%20workshops%20krijg%20je,het%20genot%20van%20een%20drankje.


PWS aanbod RUG
PWS-onderwerpen website
- Duits: 

- Dood aan de naamval
- Verschillen taal Oost- en Westduitsers

- Engels: 
- Vrouwen in de literatuur
- Subtiel over seks

- Frans: 
- Stakingscultuur
- Franstalige literatuur uit Afrika
- Francophonie



23Universiteit Leiden. Bij ons leer je dewereld kennen

Loket Profielwerkstukken



Workshop profielwerkstukken voor de talen 9 juni 2022

Jolien Quaedvlieg, MA
Coördinator Pre-University College of Society, Faculteit der Letteren

Radboud Pre-University 
College of Society

Profielwerkstukondersteuning



Scholieren

• Stel je PWS vraag

• PWS onderwerpen

• PWS hulpstukken

• PWS spreekuur

Scholen

• PWS-starter

• Kennisclips

• Nescioprijs

PROFIELWERKSTUKONDERSTEUNING



www.ru.nl/pucsociety/

pucofsociety@let.ru.nl
jolien.quaedvlieg@ru.nl

@radboudpuc @radboudpuc /company/radboudpuc

CONTACT



Workshop 
profielwerkstuk
voor de talen
Donderdag 9 juni 2022

Roland de Bonth
Onderzoeker/taalkundige (en oud-docent)
Roland.deBonth@ivdnt.org

ivdnt.org





HET INT EN HET PWS

Onderwerpskeuze

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is dé plek voor 
iedereen die iets wil weten over het Nederlands door 
de eeuwen heen (taalverandering, taalvariatie, 
morfologie, syntaxis)

Bronnenmateriaal

Woordenboeken
Spelling & grammatica
Corpora & lexica 

Hoe?

Welke onderzoeksvragen kunnen leerlingen stellen?
Hoe kunnen zij het bronnenmateriaal daarbij gebruiken?



Keuzeworkshops in breakoutrooms

16:30-17:15 - A1. Els Stronks (Schrijfakademie.nl), Een PWS over schrijven
16:30-17:15 - A2. Roland de Bonth (Instituut voor de Nederlandse taal), Onderzoek in

de digitale bronnen van het INT

16:30-16:55 - B1. Hanny Gijsman (Universiteit Leiden), Loket Profielwerkstukken 
Universiteit Leiden

17:00-17:25 - B2. Jolien Quaedvlieg (Radboud Universiteit), PWS-ondersteuning 
Radboud Pre-University College

16:30-16:55 - C1. Kristel Doreleijers (Profielwerkstuktaalkunde.nl), Taalwetenschap in 
thema’s en toolkits

17:00-17:25 - C2. Tessa van de Warenburg en Lucas van der Deijl (Litlab.nl), Schrijf je 
pws met LitLab
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