
 
 

                               STAPPENPLAN EN ZOEKTIPS – PROFIELWERKSTUK 

                                Maatschappijwetenschappen 
 

De UvA helpt je graag op weg met je profielwerkstuk. Hiervoor hebben we een stappenplan en 
zoektips voor je bij elkaar gezet. 
Daarnaast hebben we ook een aantal inhoudelijke thema’s bedacht. Deze staan in de 
startdocumenten en kunnen dienen als basis voor je werkstuk.  
De thema’s hebben raakvlakken met onder andere de vakken maatschappijleer en 
maatschappijwetenschappen. Elk thema is door universitair docenten voorzien van een aantal 
bronnen die je kunt gebruiken voor de theoretische onderbouwing van je werkstuk. Bekijk 
echter voordat je begint het onderstaande stappenplan voor het schrijven van een 
profielwerkstuk. Vervolgens kun je aan de slag met een van de thema’s of je eigen onderwerp. 
 
 
STAPPENPLAN 

1. Kiezen 
Wat vind je leuk? Wat spreekt je aan? Wat wordt je onderwerp? Kies de vakken uit je profiel 
die het best bij je passen en praat met docenten en klasgenoten. Zoek online en in de 
bibliotheek naar aansprekende onderwerpen en informatie. 

 
2. Onderzoeksvraag 

Formuleer een centrale onderzoeksvraag die past bij je onderwerp. Wat wil je precies 
onderzoeken en beantwoorden? Je kunt ook meteen deelvragen opstellen die je helpen bij het 
beantwoorden van je centrale onderzoeksvraag. Deze deelvragen hebben betrekking op 
subonderdelen van je centrale onderwerp en centrale vraag. Denk goed na over alle mogelijke 
aspecten van je onderwerp. Op deze manier baken je het onderwerp af. Vragen die je aan 
jezelf kunt stellen zijn: 

 
• Welke visies en oordelen bestaan er met betrekking tot je onderwerp? 
• Wie zijn er bij betrokken? 
• Welke (maatschappelijke) kwesties passen bij het onderwerp? 
• Is het actueel? 
• Kun je het koppelen aan andere zaken? Welke voordelen en nadelen 

kun je koppelen aan dit onderwerp? 
 
3. Plan van aanpak 

Maak een eerste opzet van je onderzoek. Hoe ga je te werk? Welke informatiebronnen heb je 
nodig? Hoe ga je het eindresultaat presenteren? Welke personen moet je spreken? Besef dat je 
later nog veel kunt aanpassen. Het gaat erom dat je eerst een kladversie opstelt van alle 
stappen die je gaat zetten. Vervolgens maak je een definitief plan van aanpak. Benoem alles en 
maak alles concreet. Wat ga je precies doen? Wanneer ga je schrijven? Wanneer ga je iemand 
interviewen? Hoeveel tijd gaat elke activiteit je kosten? Welke bronnen gebruik je? Heb je extra 
hulpmiddelen nodig? 



 
 
 
4. Zoeken, selecteren en lezen 

Je hebt een goed onderwerp en bijpassende vraagstellingen. Je plan van aanpak is afgerond en 
je kunt beginnen. Bedenk dat een goede voorbereiding het halve werk is. Ga niet van start 
zonder de eerste drie stappen te hebben doorlopen!  

 Nu ga je informatie verzamelen en selecteren door gebruik te maken van bronnen. Interview 
bijvoorbeeld een deskundige over je onderwerp of breng een bezoek aan musea. Andere 
bronnen zijn bijvoorbeeld boeken en artikelen. Tegenwoordig vind je steeds meer artikelen 
en boeken op internet. Door alleen gebruik te maken van internet, blijft je informatie 
beperkt. Het is daarom ook handig om boeken te raadplegen uit de bibliotheek. Om je te 
helpen met het vinden van informatie geven we je hieronder een aantal zoek-tips. 

 
ZOEK-TIPS 

 Trefwoorden zijn belangrijk bij het zoeken van bronnen. Als je informatie hebt gevonden, 
noteer dan direct de gegevens voor je literatuurlijst. Ook de link van gebruikte websites kun 
je noteren. Deze zoekmachines kunnen je helpen bij het zoeken van informatie en artikelen: 
Wikipedia  
Davindi   
Google   
Startpagina 

 Verder is de betrouwbaarheid van je bronnen erg belangrijk. Om hier achter te komen geven 
de volgende websites je tips over brongebruik:   
Tips: zoeken met zoekmachines 
Zoektips Kennisnet scholierensite  
Digibewust 

 Wanneer je een aantal geschikte artikelen en/of boeken hebt gevonden, is het slim om 
gebruik te maken van de sneeuwbalmethode. Bij de sneeuwbalmethode zoek je in de 
literatuurlijst van het geschikte artikel naar meer handige artikelen. Let daarbij op dat 
artikelen niet te oud zijn, dat de bronnen betrouwbaar zijn en dat je gebruik maakt van 
diverse soorten bronnen. 

 Een ander belangrijk aspect is dat alles wat je in boeken of op internet vindt je niet zomaar 
kunt overnemen voor je profielwerkstuk zonder dat te vermelden. Je schaadt dan de 
‘intellectuele integriteit’ van de auteur. Het komt er op neer dat je je schuldig maakt aan 
plagiaat, wat in de regel strafbaar is. Je lost dit op door te citeren of te parafraseren. Citeren 
doe je door stukken letterlijk over te nemen uit de bron en dit tussen ‘haakjes’ zetten. 
Parafraseren betekent het overnemen van ideeën of in eigen woorden verbuigen van 
stukken tekst uit een bron. Als je een hele moeilijke theorie in je eigen woorden overneemt, 
kun je niet zeggen dat het van jou is. Hierbij  is dus ook bronvermelding nodig. 

 

 Na al het lezen, samenstellen, spreken, typen, organisaties bezoeken, veldwerk verrichten, 
enzovoort, ga je je onderzoek uitvoeren. Beantwoord je hoofdvraag en je deelvragen. Wat zijn 
de resultaten? Welke conclusies kun je trekken? 
 

5. Presentatie 
Je hebt nu een afgerond onderzoek voor je liggen. Er zijn resultaten en conclusies verbonden 
aan de vraagstellingen die je zelf hebt opgesteld. Hoe ga je dit nu presenteren? En voor wie? 
Wat is de voorkennis van de doelgroep omtrent dit thema? En welke presentatievorm kies je? 
Ga je een werkstuk typen? Maak je een dynamische presentatie op de computer? Gebruik je 
afbeeldingen en video’s? 

http://www.skepsis.nl/zoeken.html
http://havovwo.kennisnet.nl/werkstukken/zoeken
http://www.digibewust.nl/
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