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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorgers van de leerlingen  

van havo-4 en atheneum-5 

 

 

 

Mijdrecht, 10 maart 2023 

 

 

Betreft: presentatie ProfielWerkStuk; kenmerk 20230310-2255 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Op 4, 5 en 6 april a.s. presenteren de leerlingen van H5 en A6 hun ProfielWerkStuk. Dit 

is tegelijkertijd de start van het ProfielWerkStuk voor uw kind! Het ProfielWerkStuk moet 

de leerlingen voorbereiden op het HBO/WO. Het zijn de eerste stappen in het doen van 

onderzoek. Het ProfielWerkStuk is onderdeel van het examen. Iedere leerling moet een 

ProfielWerkStuk maken, om een diploma te kunnen behalen. 

Uw kind wordt ingedeeld op één van deze drie middagen. 

 

De leerlingen van H4 en A5 krijgen de kans om te kijken wat er van hen gevraagd gaat 

worden bij het maken van een ProfielWerkStuk. Wat zijn mogelijke onderwerpen? Wat 

betekent het nu eigenlijk om een onderzoek te moeten doen? Welke ‘fouten’ kun je hier 

bij maken? Al deze vragen kunnen zij misschien wel beantwoord krijgen op 4, 5 of 6 

april. 

 

Vanaf 15.00 uur zal de presentatiemarkt geopend zijn. De leerlingen mogen dan zelf 

bepalen over welke profielwerkstukken ze meer te weten willen komen. De leerlingen van 

H5 en A6 presenteren hun onderzoek, waarna de leerlingen de kans krijgen om hier 

vragen over te stellen. Zij moeten op deze middag ten minste 3 profielwerkstukken 

bekijken en hierover vullen zij een formulier in. Deze formulieren moeten ingescand 

ingeleverd worden bij hun mentor. 

 

Ter voorbereiding op deze middag is het wellicht verstandig om alvast te bedenken in 

welke richting de leerlingen een ProfielWerkStuk zouden willen maken… Zij kunnen 

hierbij in eerste instantie eens aan hun eigen profiel denken dat ze gekozen hebben, het 

heet niet voor niets ProfielWerkStuk… Hier binnen zouden een goed deel van hun 

interesses terug te vinden moeten zijn. Misschien hebben ze zelfs wel al een idee wat zij 

als onderwerp zouden willen.  

 

Ik wens de leerlingen van H4 en A5 een inspiratievolle middag toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Waldo Janssen,  

PWS-coördinator havo/atheneum 

jns@hetvlc.nl  
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