
 
Selectiecriteria PWS-wedstrijd 2022-2023 
Hieronder lees je waar je onderzoeksvoorstel en je profielwerkstuk aan moeten voldoen.  
 

Inhoud 
1. Doel van het onderzoek 
Beschrijf het onderwerp en de context waar binnen je onderzoek gaat doen. Leg uit welk probleem je 
wilt oplossen. Geef aan waarom jouw onderzoek belangrijk is. Waarom wil je dit weten? 
 
2. Vraagstelling  
Formuleer een duidelijke, afgebakende en testbare onderzoeksvraag en splits jouw onderzoeksvraag 
op in deelvragen. De deelvragen hangen op een logische manier met elkaar samen en beantwoorden 
samen de hoofdvraag.  
 
3. Creativiteit/originaliteit  
Zorg dat jouw onderzoek een vraag beantwoordt die je zelf bedacht hebt.  
 
4. Gebruik relevante literatuur  
Gebruik relevante bronnen, waarvan ten minste één (populair) wetenschappelijke bron. Bijvoorbeeld 
een wetenschappelijk tijdschrift, een boek dat wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderwijs of een 
boek geschreven door een wetenschapper van een universiteit. 
Zorg voor een goede bronvermelding. 
 
5. Onderzoeksmethode(n)  
Hoe heb je het onderzoek gedaan? Beschrijf duidelijk jouw onderzoeksmethode(n). Schrijf het zo op 
dat iemand anders genoeg informatie heeft om jouw onderzoek precies na te doen en begrijpt 
waarom je deze methoden hebt gebruikt. 
 
6. Kritische reflectie  
Laat zien hoe de resultaten passen bij de kennis die er al was. Bijvoorbeeld: komen de resultaten 
overeen met wat je verwacht en/of sluit het aan bij de resultaten uit andere onderzoeken? Is dat niet 
zo? Probeer dan uit te leggen waardoor dat komt.  
 
Wees kritisch naar je gevonden resultaten. Bijvoorbeeld: is alles wel goed gegaan tijdens het 
onderzoek? Wat kon je niet doen wat je eigenlijk wel had willen doen? Over welke groep in de 
maatschappij zeggen de resultaten iets, en over welke groepen niet?  
 

Vorm 
1. Verzorging  
Je verslag ziet er netjes uit en bevat tenminste een omslag, titelpagina, woord vooraf, inleiding, 
inhoudsopgave met hoofdstukindeling, samenvatting en geraadpleegde bronnen.  
 
2. Leesbaarheid  
Zorg dat jouw verslag makkelijk te lezen is door goed taalgebruik, een logische opbouw van de 
hoofdstukken, een uitnodigende inleiding en een duidelijke conclusie. Verwerk je gegevens in figuren 
en tabellen en maak gebruik van hoofdstukken met paragrafen. 


