Cohort-PTA profielwerkstuk voor havo 4 2020-2021
Het profielwerkstuk wordt gegeven in
Havo 4

2020-2021

Havo 5

2021-2022

Verdeling van het SE over de lesjaren
Havo 4

handelingsdeel

Havo 5

100 %

Gebruikte methode is: nvt

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
In totaal wordt 80 uur aan het profielwerkstuk besteed. Er wordt gestreefd naar een verdeling van 60
uur in havo 4 en 20 uur in havo 5. In havo 4 wordt gestart met oriënteren op onderwerpen,
verkennen van onderzoeksmogelijkheden en bronnenonderzoek. Na het kiezen van een onderwerp
maken de leerlingen een plan van aanpak en doen ze onderzoek. Ze schrijven op basis hiervan de
eerste versie van hun werkstuk. In klas 5 wordt het profielwerkstuk herschreven en gepresenteerd.
Het profielwerkstuk wordt met een cijfer afgerond en maakt deel uit van het combinatiecijfer.
Verdere informatie staat in de google classroom PWS havo 2021.
Herkansbaar

Weging voor SE

Weging voor
overgang

Toetsduur
(in toetsweek)

Deadline: 25 mei 2021
PWS-verslag
Versie 1 incl. Logboek

Toetsweek

422 H

Eindversie
onderzoeksplan
inclusief logboek
inleveren.
Voorwaarde voor
beoordeling: goed
Nederlands

Domeinen

2
(blok 2)

Omschrijving

Soort werk
(SET of SEP)

Toetscode

Periode

2 (blok2) 421 H

O / V * nvt nvt

O /V

Deadline 9 juli 2021

*let op, deze handelingen moet met een V worden afgesloten om over te kunnen gaan naar
h5.

Cohort-PTA profielwerkstuk voor havo 5 2020-2021
Het profielwerkstuk wordt gegeven in
Havo 4

2020-2021

Havo 5

2021-2022

Verdeling van het SE over de lesjaren
Havo 4

handelingsdeel

Havo 5

100 %

Gebruikte methode is: nvt

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
In totaal wordt 80 uur aan het profielwerkstuk besteed. Er wordt gestreefd naar een verdeling van 60
uur in havo 4 en 20 uur in havo 5. In havo 4 wordt gestart met oriënteren op onderwerpen,
verkennen van onderzoeksmogelijkheden en bronnenonderzoek. Na het kiezen van een onderwerp
maken de leerlingen een plan van aanpak en doen ze onderzoek. Ze schrijven op basis hiervan de
eerste versie van hun werkstuk. In klas 5 wordt het profielwerkstuk herschreven en gepresenteerd.
Het profielwerkstuk wordt met een cijfer afgerond en maakt deel uit van het combinatiecijfer.
Verdere informatie staat in de google classroom PWS havo 2021.

Weging voor SE

Herkansbaar

Weging voor
overgang
Toetsduur
(in toetsweek)

512 SEP

Toetsweek

1
(2)

eindversie verslag –
Maandag 6 sept: Eindversie Verslag
PWS inleveren via SOM (inclusief
logboek.)
Presentatie onderzoek, werkstuk en
resultaten
Dinsdag 28 september

Domeinen

511 SEP

Omschrijving

Toetscode

Soort werk
(SET of SEP)

Blok (Periode)
1
(1)

80

Nee

20

Nee

