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Profielwerkstuk:
stappenplan, tips en
ideeën
Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien
niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar er zitten verschillende kanten aan die
het onderzoeken waard zijn!
Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een profielwerkstuk over euthanasie te maken.
Inhoud
1. Het profielwerkstuk
2. Hoofdvraag, deelvragen en onderwerpen
3. Bronnen
4. Tot slot

1. Het profielwerkstuk
Een profielwerkstuk gaat over een thema binnen het profiel dat je volgt.
Het onderwerp euthanasie past goed binnen het vak maatschappijleer en dus in elk profiel.
Ook voor de vakken maatschappijwetenschappen en filosofie is het onderwerp geschikt.
Je kunt je profielwerkstuk bijvoorbeeld schrijven over wetgeving, de maatschappelijke
discussie, de rol van artsen en nabestaanden, of internationale verschillen in de benadering
van euthanasie.
Voordat je begint…
Het profielwerkstuk heeft betrekking op één of meer vakken van het totale pakket vakken dat
je volgt. Het aantal studielasturen is 80 per persoon, dus als je samen gaat werken moet ieder
voor zich 80 uur aan het profielwerkstuk werken.
Let op: Iedere school kan specifieke eisen aan het profielwerkstuk stellen. Sommige scholen
hebben bijvoorbeeld als eis dat het werkstuk inhoudelijk moet aansluiten bij twee vakken uit
je profiel. Vraag dit na!
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1a. Alleen, of in een groepje?

Ga je in een groepje werken? Zoek dan andere leerlingen die binnen hetzelfde profiel een
werkstuk willen maken. Let erop dat je een groepje vormt waarin jullie elkaar aanvullen en
goede afspraken kunnen maken.

1b. Planning

Je maakt een planning waarin staat wat je gaat doen, wanneer je dat gaat doen en hoeveel
tijd dat volgens jou ongeveer gaat kosten. Zo kun je voor jezelf al bedenken of je inderdaad
ongeveer 80 uur (per persoon) aan het profielwerkstuk gaat werken.

1c. Taakverdeling

Werk je in een groepje? Maak dan een taakverdeling. Spreek af wie wat gaat doen. Zorg ervoor
dat iedereen ongeveer evenveel doet en 80 uur aan het profielwerkstuk werkt.

1d. Fasen

Een profielwerkstuk bestaat uit verschillende fasen:
1. Oriëntatiefase
Tijdens deze fase moet je:
• een onderwerp kiezen
• een hoofdvraag bedenken
• deelvragen bedenken
• informatiebronnen zoeken bij de deelvragen
• een inschatting maken of je onderzoek haalbaar is
• een planning maken
2. Informatiefase
Tijdens deze fase moet je:
• Een hypothese opstellen
• Je deelvragen aan de hypothese aanpassen
• Informatie over je deelvragen zoeken in bronnen
• De bronnen beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit/geldigheid
• Met de informatie uit de bronnen antwoord geven op de deelvragen
• Interviews houden
• Proeven uitvoeren, metingen doen
• Gegevens verwerken en analyseren
• Gegevens interpreteren
• Conclusies trekken
• Het antwoord op de centrale vraag geven
• Het verslag schrijven
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3. Presentatiefase
4. Beoordelingsfase
Bron: College voor examens

1e. Onderdelen van je verslag

1. Een titelpagina
2. De inleiding: enkele opmerkingen over het onderwerp
3. Beschrijving van het onderzoek
4. De uitkomsten van het onderzoek
5. De conclusies: de conclusies die uit de waarnemingen worden getrokken
6. Samenvatting: een korte weergave van het onderzoek
7. Bijlagen: literatuurlijst, plan van aanpak en logboek, eventueel: vragenlijst
Bron: College voor examens
Let op: controleer vooraf of jouw school afwijkende eisen stelt.
Op http://www.duo.nl/particulieren/staatsexamenkandidaat/default.asp vind je een
gedetailleerde omschrijving van de opzet van een onderzoek. Klik onder het kopje
‘vakinformatie’ op ‘havo’ of ‘vwo’ en vervolgens op ‘opzet, uitvoering en presentatie van een
onderzoek’. Je vindt er een stappenplan, tips en ideeën die je kunnen helpen bij het bedenken
van het onderwerp, de hoofdvraag en deelvragen.
Ook vind je hier een nuttige bronnenlijst en gegevens van bedrijven en instellingen die
interessant kunnen zijn voor je profielwerkstuk.
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2. Hoofdvraag, deelvragen en onderwerpen
2a. Een onderwerp kiezen

Ga je een profielwerkstuk maken over euthanasie? Dan weet je al wat het onderwerp ongeveer
is. Maar je kunt nog heel veel kanten op! Want er is van alles over te onderzoeken en te
vertellen.
Om een goed profielwerkstuk te maken, moet je het onderwerp overzichtelijk en uitvoerbaar
houden. Kies daarom een onderwerp dat je echt interessant vindt. Waar wil je meer over weten
én schrijven?
Een paar voorbeelden van verschillende invalshoeken:
De wet en euthanasie.
Waar een arts aan moet voldoen bij het voorbereiden en uitvoeren van euthanasie.
Standpunten van verschillende religies over euthanasie.
Onder het kopje 2c vind je meer onderwerpen, maar lees eerst goed door hoe je een
hoofdvraag en deelvragen kunt opstellen.

2b. Een hoofdvraag bedenken

Het belangrijkste onderdeel van je profielwerkstuk is de hoofdvraag.
Wat wil je precies te weten komen?
Neem de tijd voor het bedenken van de hoofdvraag. Overleg goed met je groepje en/of je
begeleider. Let erop dat je de hoofdvraag duidelijk formuleert en dat het een vraag is die je ook
echt kunt beantwoorden. Het moet te onderzoeken en niet te veelomvattend zijn!
Er zijn verschillende soorten onderzoek mogelijk:
• Onderzoek naar een verschijnsel of gebeurtenis
Je beschrijft een situatie, proces of ding. Bijvoorbeeld: hoe ziet de wetgeving rond euthanasie
eruit? Welke maatschappelijke discussies worden er gevoerd? Door wie en wat zijn de
argumenten? Zijn er mijlpalen in de geschiedenis op het gebied van euthanasie (in binnen- of
buitenland) en welke impact op de discussie en de wetgeving heeft dat gehad?
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• Onderzoek naar een maatschappelijk vraagstuk
Je onderzoekt wat men in een samenleving van euthanasie vindt en je probeert ook je
eigen mening te verwoorden. Bijvoorbeeld: is euthanasie moreel aanvaardbaar? Wat vind
ik van de Nederlandse wetgeving? Welke sociaal-culturele aspecten spelen een rol bij het
besluit over euthanasie? Zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen bepaalde delen van de
bevolking? Hoe staat het met het kennisniveau over euthanasie in Nederland? Vind ik de
informatieverstrekking voldoende?
• Onderzoek naar een probleem
Je stelt een bepaald probleem vast en onderzoekt manieren om dat probleem op te lossen.
Bijvoorbeeld: hoe kan ervoor gezorgd worden dat Nederlanders meer kennis hebben over
euthanasie. Hoe kan de informatievoorziening verbeteren? Hoe kun je vaststellen dat iemand
ondraaglijk lijdt? Hoe zou het aantal combinaties van orgaandonatie bij euthanasie verhoogd
kunnen worden?

2c. Deelvragen bedenken

Om een antwoord op de hoofdvraag te vinden, bedenk je een aantal deelvragen. Met deze
vragen kun je kleine stukken van het onderzoek beantwoorden. Probeer meerdere deelvragen
te bedenken, zodat je met de antwoorden op die vragen onderdelen van de hoofdvraag kunt
beantwoorden. Als een antwoord op de deelvraag niet helpt bij de beantwoording van de
hoofdvraag, voegt de deelvraag niets toe en moet je een andere deelvraag verzinnen. Neem
ook voor de deelvragen de tijd. Overleg goed met je groepje en/of je begeleider.
Stel dat je als hoofdvraag hebt bedacht: “Zal euthanasie in Nederland in de toekomst vaker
voorkomen?”
Dan zijn handige deelvragen: hoe vaak wordt er in Nederland jaarlijks euthanasie toegepast?
Welke invloed heeft de wet op euthanasie? Zal de wet veranderen en welke gevolgen zal dat
hebben voor de toekomst?
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2d. Voorbeeldonderwerpen

Hieronder vind je enkele tips voor een onderwerp om te onderzoeken.
Formuleer altijd zelf je hoofd- en deelvragen!
Wetgeving
Wat zegt de Nederlandse wet over euthanasie?
Hoe is de euthanasiewet tot stand gekomen?
Wat zijn de voordelen van deze wet? Wat zijn de nadelen?
Wat zegt de wet over kinderen en jongeren?
Wat zegt de wet over oude mensen die zelf vinden dat hun leven voltooid is?
Hoe is euthanasie in andere landen geregeld? Wat zijn overeenkomsten en verschillen met
Nederland?
De rol van artsen
Wat zegt de wet over de rol van artsen?
Waar moet een arts aan voldoen bij het voorbereiden en uitvoeren van euthanasie?
Hoe toetst een toetsingscommissie de uitgevoerde euthanasiegevallen?
Standpunten en discussie over euthanasie
Onder welke omstandigheden kun je je voorstellen dat mensen euthanasie overwegen?
Onder welke omstandigheden vind je euthanasie voor jezelf een optie?
Standpunten van verschillende religies. Wat zeggen verschillende religies over euthanasie?
Zijn er maatschappelijke of sociale groeperingen die een duidelijk standpunt over euthanasie
hebben?
Euthanasie in specifieke gevallen
Wat zijn de regels voor euthanasie bij dementie?
Wat is het verschil tussen euthanasie bij fysiek en psychisch lijden?
Kun je ook een verzoek voor euthanasie doen als je je leven voltooid vindt?
De gevolgen van euthanasie
Wat zijn de gevolgen van euthanasie voor een arts?
Hoe gaat het na euthanasie met de nabestaanden? Is hun rouwproces heel anders dan het
rouwproces bij ‘natuurlijk overlijden’?
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3. Bronnen
Om je op weg te helpen vind je hieronder enkele bronnen met informatie over euthanasie.
Natuurlijk moet je vooral zelf informatie verzamelen en ordenen. Bijvoorbeeld door een
literatuuronderzoek te doen, interviews of enquêtes af te nemen en door zelf je mening onder
woorden te brengen. Beperk je dus niet alleen tot deze bronnen!
Algemene en juridische informatie over euthanasie
www.nvve.nl
www.nvvejongeren.nl
www.euthanasiecommissie.nl/
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/euthanasie
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2008/04/28/jaarverslag2007-regionale-toetsingscommissies-euthanasie.html
www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/euthanasie

Over levensbeëindiging
www.laatstewil.nu/
www.levenseindekliniek.nl/
www.humanistischecanon.nl/levensbeschouwing_en_politiek/euthanasiewet
www.deeinder.nl
Ethische, medische en psychologische kwesties
www.euthanasieindepsychiatrie.nl/
www.steungroeppsychiaters.nl/
www.lindeboominstituut.nl/
knmg.artsennet.nl/euthanasie/
Zembla documentaire over euthanasie
www.npo.nl/zembla/04-03-2006/VARA_101126626
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4. Tot slot
Met de verzamelde informatie ga je de deelvragen beantwoorden. Overleg met je groepje wat
de conclusies zijn. Orden de informatie en de conclusies. Zorg voor een logische volgorde.
Neem ook even de tijd om je profielwerkstuk netjes te maken. Gebruik afbeeldingen, maar
dan alleen als die het verhaal ondersteunen. Zorg voor duidelijke kopjes en titels bij de
afbeeldingen, grafieken en tabellen die je gebruikt.
Succes met je profielwerkstuk!

