Een goed begin is het halve werk!
Eind havo 4, begin havo 5 staan vaak in het teken van het profielwerkstuk. Wilt u voor uw leerlingen
een duidelijk startmoment voor het profielwerkstuk organiseren? Daar ondersteunen wij u graag bij!
Vanuit het Aansluitnetwerk Friesland hebben NHL Stenden en Van Hall Larenstein samen met
verschillende vo-decanen een generiek programma ontwikkeld als startmoment van het
profielwerkstuk. Het startmoment sluit aan bij niveau 3 van de generieke doorlopende leerlijn
“Onderzoeken en verslag maken voor havo leerlingen” (Kijkt u voor meer informatie op:
https://www.vo-ho.nl/studievaardigheden-havo-hbo/).
Van tevoren
Voor een succesvol startmoment is het wenselijk dat leerlingen van tevoren al een korte algemene
instructie hebben gehad over het profielwerkstuk. Denk hierbij aan het samenstellen van groepjes, de
keuze van een onderwerp (dit mag nog best breed zijn, zoals “iets met politiepaarden”) en de keuze
van aansluitende vakken. Als leerlingen weten welk onderwerp zij willen doen, kan het contact met
studenten bij het startmoment effectiever verlopen.
Het programma
We ontvangen de leerlingen graag op één van onze hogescholen of onze studenten komen naar jullie
school. Om te zorgen voor een goede interactie tussen student en leerlingen delen we de leerlingen
direct in groepen in. De student zal starten met een inspirerend verhaal over onderzoek doen en wat
je met onderzoek kunt betekenen; tenslotte is onderzoek doen zoveel leuker als je er ook echt iets
mee kunt betekenen. De ervaring met hun eigen profielwerkstuk komt ook aan bod; wat was hun
onderwerp, wat was er leuk aan, wat vonden ze het moeilijkst en welke tips hebben ze voor de
scholieren. We sturen er hierbij actief op dat onderwerpen als afbakening en planning ook
meegenomen worden.
Na deze aftrap volgen alle leerlingen onder leiding van de student een college die hun voorbereid op
het maken van hun profielwerkstuk. Dit college gaat onder andere in op het formuleren van
onderzoeksvragen, het verzamelen van informatie en verslaglegging.
En daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag. Hiervoor worden de leerlingen weer in kleine groepjes
onderverdeeld nu ingedeeld per gekozen aansluitend vak (alle profielwerkstukken biologie bij elkaar
etc.). De leerlingen gaan bezig met het uitwerken van hun onderwerp naar concrete onderzoeksvragen
en het bedenken van een aanpak en planning voor het onderzoek. De leerlingen worden hierbij
begeleid door een student die zelf ook vanuit dit vak zijn profielwerkstuk heeft gemaakt en natuurlijk
is een vakdocent vanuit de vo-instelling hierbij ook van harte welkom.
Tijdsduur
De hierboven beschreven opzet duurt 3 uur, inclusief ontvangst en een korte pauze.
Ontvangst en indeling in groepen
30 min
Inspirerend verhaal door student
15 min
College PWS
60 min
Pauze
15 min
Workshop aan de slag met jouw PWS 60 min

Het startmoment wordt op verzoek van een VO-school aangeboden. Dit kan op de eigen school, maar
ook op de locatie van NHL Stenden of Van Hall Larenstein. Er wordt hierbij geen catering geregeld,
maar dit is tegen kostprijs wel mogelijk. Wij hebben de voorkeur om dit eind havo 4 aan te bieden
(mei, juni), op verzoek kan het ook op een ander moment.
Interesse?
Dat is goed te horen! In 2019 gaan NHL Stenden en Van Hall Larenstein aan de slag om de plenaire
aftrap, het college en de workshops te ontwikkelen. Wij hopen dit eind 2019 gereed te hebben. Het
aanbod wordt dan ook uitgewerkt in een flyer en tekst voor de website van het Aansluitingsnetwerk.
Hou de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen! Contactpersonen voor aanvraag
ondersteuning startmoment Profielwerkstuk zijn: Rudolf Boersma (r.j.boersma@nhl.nl ) en Wietske
Drent (wietske.drent@hvhl.nl).

