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Aan de leerlingen uit 4 havo en de ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   8 april 2022 

Kenmerk: 212200402/RUP 

Betreft:  Start profielwerkstuk 

 

 

Beste leerlingen van 4 havo en beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het profielwerkstuk (PWS) is een belangrijk onderdeel van je eindexamen. Het wordt 

namelijk beoordeeld met een schoolexamencijfer dat meetelt in het combinatiecijfer (CKV, 

maatschappijleer en PWS). Om jullie voldoende tijd te geven voor het maken van dit 

werkstuk begin je hier dit jaar al mee en maak je het vervolgens af in je eindexamenjaar. Om 

ervoor te zorgen dat jullie allemaal tegelijkertijd de introductie over dit belangrijke werkstuk 

kunnen volgen, hebben we een startochtend georganiseerd.  

 

Op vrijdag 15 april heb je geen reguliere lessen maar kom je het 2e uur met een goed 

werkende en opgeladen laptop naar school. Neem ook oortjes mee die aangesloten kunnen 

worden op je laptop. Volgens onderstaand rooster krijg je uitleg over het PWS: een 

algemene introductie, onderzoeksonderwerpen en vragen stellen.  

 

Tijd Welke mentorklas 
(mentor) 

Waar 

2e en 3e uur 4HML1 (SIT) 209 

2e en 3e uur 4HML2 (VRT) 211 

2e en 3e uur 4HML3 (VEO) 213 

2e en 3e uur 4HML4 (OZN) 211 

2e en 3e uur 4HML5 (TWN) 219 

2e en 3e uur 4HML6 (SCA) 219 

2e en 3e uur 4HML7 (NIH) 217 

2e en 3e uur 4HML8 (VNR) 215 

2e en 3e uur 4HML9 (ALH) 209 

 

Na deze algemene introductie zal er bij de mentorlessen verder aandacht besteed worden 

aan de start van het PWS. Onder begeleiding van een PWS-begeleider gaan jullie 

vervolgens in tweetallen aan de slag met het kiezen van een onderwerp, een 

onderzoeksmethode én het schrijven van het PWS. Dit staat verder uitgelegd in het PWS-

werkboek dat tijdens de startochtend uitgedeeld wordt en t.z.t. digitaal te vinden is op 

Apprentice (het online programma waarmee gewerkt wordt).  

 

Later in dit schooljaar (11 tot en met 14 juli) zal er een week georganiseerd worden waarin 

jullie gericht werken aan de inhoud van het PWS.  
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Ditzelfde geldt ook voor de start van schooljaar 2021-2022: de eerste week van dit 

schooljaar zal in het teken staan van werken aan het PWS. In de loop van het najaar zal het 

werkstuk dan ingeleverd moeten worden. Dit vraagt veel van jullie zelfstandigheid, vandaar 

dat de startbijeenkomst op 15 april een verplichtend karakter heeft. Tot dan! 

 

Mochten jullie trouwens al inspiratie op willen doen, bezoek dan de volgende website: 

https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/jeugd-jongeren/profielwerkstuk.html 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Robert van Riel  Paulien Dijkstra  Priscilla Ruizeveld de Winter 

Coördinator profielwerkstuk Coördinator 4 en 5 havo Conrector 2345 havo 

 

https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/jeugd-jongeren/profielwerkstuk.html

