
To do/deadlines Belangrijke data Onderdeel Resultaat

Meeting(s) met begeleider Week 34 t/m 38

Je maakt gedurende deze periode zelf een aantal maal een afspraak met je begeleider voor het bespreken 
van je concept PvA. Je bespreekt o.a. de volgende onderdelen:
- onderwerp;
- onderzoeksvraag en deelvragen;
- onderzoek met onderzoeksopzet
- literatuur;
- voortgang
- logboek 
- concept PvA.
Maak gebruik van “Bijlage 3a: Beoordelingsformulier oriëntatiefase (plan van aanpak 10%)”          om er 
zeker van te zijn dat je PvA voldoet aan de minimum eisen.

Deadline inleveren 
concept PvA + begin 

literatuurstudie/ 
theoretisch kader  

+ 

Meeting plannen met 
begeleider

week 38
(Datum in overleg met eigen 

begeleider)

Inleveren ter beoordeling door begeleider o.b.v. “Bijlage 3a: Beoordelingsformulier oriëntatiefase (plan van 
aanpak 10%)”:
- concept plan van aanpak inclusief logboek;
- (begin) literatuurstudie/ theortisch kader.

Inleveren via:
1. per mail bij je begeleider.

Je maakt zelf een afspraak met je begeleider voor het bespreken/ontvangen van je concept PvA en feedback 
n.a.v. beoordeling concept PvA door begeleider.

Meeting(s) met begeleider Week 39 en 40
Je bespreekt/ontvangt beoordeling inclusief feedback n.a.v. beoordeling concept PvA door begeleider. Je 
bespreekt de te nemen stappen voor het definitieve PvA maak hierbij gebruik van “Bijlage 3a: 
Beoordelingsformulier oriëntatiefase (plan van aanpak 10%)”.

PWS werkdagen

Week 42 Activiteitenweek:
Woensdag 19 en 

vrijdag 21 oktober 
van 9.00-14.00

Tijdens de werkdag(en) werk je o.a. aan:
- vervaardigen/afronden van het definitieve PvA
- Maak je een start/ga je verder met de litaratuurstudie/het theoretisch kader etc.

Aan het einde van vrijdag 21 oktober lever je het definietieve PvA in (zie volgende regel)

Deadline inleveren 
definitief PvA + begin 

literatuurstudie/ 
theoretisch kader 

Week 42 Activiteitenweek:
vrijdag 21 oktober 

Inleveren ter beoordeling door begeleider o.b.v. “Bijlage 3a: Beoordelingsformulier oriëntatiefase (plan van 
aanpak 10%)”:
- definitief plan van aanpak inclusief logboek;
- (begin) literatuurstudie/ theoretisch kader.

Inleveren via:
1. magister (zie opdracht: Definitief PvA / 1 keer per groep inleveren)
2. per mail bij je begeleider

Cijfer PvA (10%)

Ontvangst cijfer en 
feedback definitief PvA Week 44

Maak in deze week een afsrpaak met je begeleider voor het ontvangen van je feedback en cijfer van het 
definitieve PvA.

Ontvang de beoordeling en feedback op het plan van aanpak o.b.v “Bijlage 3a: Beoordelingsformulier 
oriëntatiefase (plan van aanpak 10%)” door je begeleider.

Bespreek ook met je begeleider de voortgang, de te nemen stappen in de voorbereidingsfase en kijk vooruit 
naar de onderzoeksfase en hoe de onderzoeksfase te beginnen en bespreek eventuele pijnpunten etc. 
Gebruik hiervoor “Bijlage 3b: Beoordelingsformulier voorbereidingsfase (voortgang/niveau)” EN “Bijlage 3c: 
Beoordelingsformulier onderzoeksfase”.

Meeting(s) met begleider Week 44 t/m 48

Maak in deze weken verschillende  afsrpaak met je begeleider.

Bespreek ook met je begeleider de voortgang, de te nemen stappen in de voorbereidingsfase en kijk vooruit 
naar de onderzoeksfase en hoe de onderzoeksfase te beginnen en bespreek eventuele pijnpunten etc. 
Gebruik hiervoor “Bijlage 3b: Beoordelingsformulier voorbereidingsfase (voortgang/niveau)” EN “Bijlage 3c: 
Beoordelingsformulier onderzoeksfase”.

Deze periode werk je verder aan je PWS. Je hebt een gedegen onderzoeksopzet. Je bent bezig met je 
onderzoek, je verzamelt en verwerkt de verkregen data, je onderzoekt en beschrijft de resultaten en geeft 
antwoord op de onderzoeksvraag resulterend in een conclusie.

Maak geregeld afspraken met je begeleider om de voortgang te bespreken en bepaal samen de te nemen 
stappen naar het conceptverslag o.b.v. “Bijlage 3d: beoordelingsformulier productfase (conceptversie 30%) 
”.

Bij onvoldoende voortgang zal je begeleider contact zoeken met de mentor en ouders/verzorgers.

Deadline inleveren 
conceptverslag

Week 48:
(datum in overleg met eigen 

begeleider)

Deadline inleveren conceptverslag
Het conceptverslag wordt door je begeleider beoordeeld op basis van “Bijlage 3d: beoordelingsformulier 
productfase (conceptversie 30%) ”.
Let op: Inleveren via magister en bij jij begeleider.

Een conceptverslag is een verslag dat nagenoeg volledig af is. Alleen dan kan je begeleider gerichte feedback 
geven en je conceptversie serieus nakijken.

Heb je onvoldoende voortgang geboekt, dan volgt een brief richting je ouders.

Cijfer 
conceptverslag 
(30%)

Ontvangst cijfer en 
feedback concept 

eindverslag
Week 49 en 50

Ontvangst cijfer conceptverslag. Je krijgt gerichte feedbac  op basis van  op basis van “Bijlage 3d: 
beoordelingsformulier productfase (conceptversie 30%) ” voor de laatste fase en het afronden van het 
eindverslag van je begeleider.  Je maakt een begin met het verwerken van de feedback.

Meeting(s) met begleider Week 2 t/m 4

Maak in deze weken verschillende  afsrpaak met je begeleider.

Bespreek met je begeleider de voortgang, de te nemen stappen in de afronding van het PWS.   Gebruik 
hiervoor  “Bijlage 3e: beoordelingsformulier productfase (eindverslag 60%)”.

Deze periode werk je verder aan het afronden van je PWS.

Deadline inleveren 
eindverslag

Week 4: 
Dinsdag 24 januari 2023

Deadline inleveren eindverslag
Beoordeling van je eindverslag op basis van “Bijlage 3e: beoordelingsformulier productfase (eindverslag 
60%)”.
Let op: Inleveren via magister en (eventueel) hardcopy bij jij begeleider.

Cijfer eindverslag 
(60%)

PWS presentatieavond
Week 5:

Dinsdag 31 januari 2023

PWS-Presentatieavond: Je presenteert je onderzoek in een voordracht. De presentatie wordt beoordeeld 
door docenten en V5-leerlingen aan de hand van “Bijlage 4: PWS-beoordeling mondelinge presentatie 
(weging 15% in cijfer eindverslag)” .

Cijfer presentatie 
(weging 15% als 
onderdeel van 
cijfer eindverslag)

Deadline eindcijfer/ 
tweede correctie

Week 8 Deadline eerste en tweede correctie en overleg correctoren inzake het vaststellen van de eindcijfers.

Bespreken van eindcijfer 
en feedback

Week 10/11
Afronding en ontvangst cijfer voor het eindverslag inclusief eventuele aanvullende feedback.

Maak een afspraak met je begeleider.
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