
Examenvoorbereiding 2023 profielwerkstuk vmbo TL 
 
Het examen profielwerkstuk  bestaat uit 1 onderdeel, namelijk:  
1. mondeling commissie-examen (25 minuten) 
 
mondeling commissie-examen  
datum: een van de volgende dagen: dinsdag 11 juli, woensdag 12 juli, donderdag 13 
juli of vrijdag 14 juli  
tijdstip: nog onbekend  
locatie: havo gebouw, lokaal nog onbekend.  
 
alle examens  
meenemen:  

• kaartje met naam, niveau, examennummer, ED-nummer  

• identiteitsbewijs  

• usb stick met je PPT 
 
1. profielwerkstuk  
Het centraal commissie examen heeft betrekking op je werkstuk. Deze moet voldoen 
aan: 
1. het profielwerkstuk moet gemaakt worden in de Nederlandse taal; 
2. voorblad profielwerkstuk, deze vind op https://duo.nl/images/profielwerkstuk-vmbo-
tlgl-2023.pdf blz 7. 
3. inhoudsopgave en paginanummering; 
4. inleiding met hoofdvraag en waarom het onderwerp gekozen is; 
5. beantwoorden van hoofdvraag en deelvragen; 
6. bronnenlijst; 
7. eigen mening/conclusie over wat je ervan geleerd hebt; 
 
Opmerkingen: 
1. Om technische redenen mag de titel/naam van het werkstuk niet langer zijn dan 
60 tekens, inclusief de spaties. 
2. De uitwerking van de deelvragen dient te bestaan uit minimaal vijf A4-tjes tekst, 
exclusief de illustraties en de bijlagen. De tekst moet getypt worden met lettertype 
Arial, lettergrootte 12 en met standaard regelafstand (1,15); 
3. Het is belangrijk dat je de bronnenlijst zo volledig mogelijk invult, bijvoorbeeld: 
- bij soort bron: interview, enquête, boek, artikel, website etc. 
- bij een interview: de naam en het beroep/functie van de geïnterviewde; 
- bij een enquête: het aantal afgenomen enquêtes; 
- bij een boek: de auteur, de titel, de uitgever en jaar van uitgave; 
- bij een artikel: de auteur, de titel van het artikel, de naam van de krant of het 
tijdschrift waaruit het artikel afkomstig is en de datum van publicatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hoe zal het examen verlopen?  
Tijdens het mondeling examen ga je ten overstaan van twee examinatoren het 
profielwerkstuk aan de hand van een PPT presenteren.  
Op je PPT moet het volgende vermeld staan: 

• het profiel en het vak/de vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft; 

• het onderwerp en/of de centrale vraag; 

• een deel van de verzamelde gegevens; 

• de conclusie; 

• eventueel afbeeldingen, grafieken of infographics. 

• Gedurende 5 tot 10 minuten geef je met behulp van de PPT een presentatie 
over het onderwerp van het profielwerkstuk. Daarna stellen de twee 
examinatoren vragen over het werkstuk en de presentatie. 

 
Hoe kun jij je voorbereiden?  

• Werkstuk voldoende afronden. 

• PPT afronden 

• Achtergrondinformatie zoeken over je onderwerp. 

• Bijhouden actualiteiten van je onderwerp. 

• Tussen het schriftelijk en mondeling examen kun je met de docent oefenen. 

• Op de site https://duo.nl/images/profielwerkstuk-vmbo-tlgl-2023.pdf   vind je op 
blz.9 en 10 tips voor je mondeling. 

 

Inleverdata: 

• 29 maart inleveren werkstuk ter controle. 

• 19 april definitieve versie uitgeprint inleveren in drievoud 

• 12 juli PPT mailen naar mentor als back-up. ( Tijdens de mondeling examen 
heb je deze bij je op een usb-stick) 

 

Eindcijfer  
 
Het eindoordeel kent de kwalificaties ‘goed’, ‘voldoende’ en ‘niet afgerond’. 
 
De beoordeling vind je terug op  
https://duo.nl/images/profielwerkstuk-vmbo-tlgl-2023.pdf op blz. 11 en 12 staat de 
puntentelling uitgelegd. 
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