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Leerlingen Jacob-Roelandslyceum en Zwijsen College winnen
OMO-profielwerkstukprijzen
Rick van Drunen en Tom van Kasteren van Jacob-Roelandslyceum Boxtel sleepten de
OMO-profielwerkstukprijs havo in de wacht. De leerlingen schreven hun werkstuk over
de ‘Technische automatisering van een winkelwagentje’ en complementeerde dit met
een werkend prototype.
Estelle Jilissen van Zwijsen College Veghel is winnaar van de profielwerkstukprijs 2017
in de categorie vwo. Ze kreeg de prijs voor haar werkstuk met de titel: ‘Van Salafist
tot Syriëganger’ waarin ze op diepgaande wijze onderzoek heeft gedaan naar de
invloed van de media op de beeldvorming omtrent moslim-radicalisering.
Winnaars OMO-profielwerkstukprijzen 2017
Havo
Titel werkstuk

Naam leerling(en)

School

Prijs

Technische automatisering

Rick van Drunen

Jacob-

Eerste prijs € 1.200,-

van een winkelwagentje

Tom van Kasteren

Roelandslyceum

Bandenkeuze bij veldrijden

Bart Artz

Sondervickcollege

Tweede prijs € 600,-

De Nieuwste School

Tweede prijs € 600,-

Kevin Nguyen
Friso de Jong
De kunst van de column
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Marieke Nielen

Vwo
Titel werkstuk

Naam leerling(en)

School

Prijs

Van Salafist tot Syriëganger

Estelle Jilisen

Zwijsen College

Eerste prijs € 1.200,-

Inductief en deductief

Sophie van Loo

Gymnasium Beekvliet

Tweede prijs € 600,-

Jöran Klink

Mill-Hillcollege

Tweede prijs € 600,-

grammaticaonderwijs binnen
Latijn
Geurstoffen bij Paphiopedilum
spicerianum

Tweede prijzen havo voor Sondervickcollege en De Nieuwste School
De tweede plaats in de categorie havo was dit jaar voor Bart Artz, Kevin Nguyen en
Friso de Jong van het Sondervickcollege in Veldhoven en voor Marieke Nielen van De
Nieuwste School in Tilburg. Bart, Kevin en Friso onderzochten de invloed van
bandenkeuze bij veldrijden. Een niet alledaags onderwerp. Marieke deed onderzoek
naar de kunst van de column dat resulteerde in een creatief eindproduct.
Tweede prijzen vwo voor Gymnasium Beekvliet en Mill-Hillcollege
In de categorie vwo ging de tweede prijs naar Sophie van de Loo van Gymnasium
Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Sophie heeft een literatuurstudie van hoog niveau
geleverd, lessen ontwikkeld en de leeropbrengst geanalyseerd.
Ook Jöran Klink van het Mill-Hillcollege in Goirle behaalde een tweede plaats. Jöran
deed onderzoek naar geurstoffen bij Paphiopedilum spicerianum. Een zeer bijzonder
werkstuk dat de nieuwsgierigheid prikkelt.
Feestelijke uitreiking
Eugène Bernard, jury- en bestuursvoorzitter, reikte tijdens een feestelijke bijeenkomst
voor de zeventiende keer de prijzen uit. De uitreiking vond plaats in aanwezigheid van
familie, vrienden, docenten en schoolleiders van de genomineerden.
Actueel en niet alledaags
De profielwerkstukprijzen worden jaarlijks uitgereikt aan havo- en vwo-leerlingen van
de OMO-scholen. De jury beoordeelt de kwaliteit en originaliteit van het gekozen
onderwerp, de getoonde onderzoeksvaardigheden en reflectie. Voor het eerst dit jaar
werden het aantal inzendingen per school los gelaten wat resulteerde in tientallen
kwalitatief hoogwaardige profielwerkstukken welke door een preselectiejury,
bestaande uit docenten, stuk voor stuk werden beoordeeld. De top tien per opleiding
werden voorgelegd aan een eindjury.
De actualiteit van de werkstukken maar ook de keuze voor niet alledaagse
onderwerpen zorgden voor een breed spectrum aan inzendingen.
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Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor
voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot
en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed
onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de
leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de
maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een
grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het
versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van
schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch
kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Noot aan de redactie (niet voor publicatie):
Als u vragen heeft of foto’s van de uitreiking wenst dan kunt u contact opnemen met
Carola Kelders Vlietstra, communicatiemedewerker, telefoonnummer: 013 – 595 5 507
of via ca.vlietstra@omo.nl.
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