OMO-profielwerkstukprijs
havo - vwo
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
november 2015
(aangepast juli 2019)

Inleiding

In onze scholen volgen veel talentvolle leerlingen onderwijs. Dat talent willen we graag
stimuleren door middel van het uitreiken van OMO-prijzen. Jaarlijks, vanaf schooljaar
1999-2000, reikt vereniging Ons Middelbaar Onderwijs prijzen uit voor bijzondere
werkstukken.

Voor havo- en vwo-leerlingen zijn er prijzen voor de beste profielwerkstukken. Een
profiel in het tweede fase onderwijs bestaat uit een combinatie van een aantal vakken.
Er zijn vier profielen: ‘cultuur en maatschappij’, ‘economie en maatschappij’, ‘natuur
en gezondheid’ en ‘natuur en techniek’. De leerling levert met het profielwerkstuk een
proeve van bekwaamheid in het doen van onderzoek en geeft een zelfreflectie op de
eigen competenties en het doorlopen proces. Het zelfstandig informatie kunnen
verwerven en verwerken, het vakoverstijgend kunnen werken, het kunnen plannen,
analyseren en componeren zijn kenmerken van het leren in het tweede fase onderwijs.
Het profielwerkstuk is een product dat deze vaardigheden in zich verenigt.
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A.

Inschrijven en presentatie

A.1. Inschrijven OMO profielwerkstukprijs
Inschrijven voor de OMO profielwerkstukprijs gebeurt door inzending van het (digitale)
inschrijfformulier, de presentaties en werkstukken op uiterlijk vrijdag 3 april 2020.
De inzending wordt gericht aan de voorzitter van de jury. De werkstukken kunnen
worden gemaild naar prijzen@omo.nl:
Voor de categorieën havo en vwo is de school vrij in het bepalen van het aantal
werkstukken dat wordt ingestuurd. De begeleidend docent neemt het initiatief voor het
voordragen van de werkstukken.
De profielwerkstukken havo vwo moeten digitaal worden ingestuurd. Hiervoor gelden
de volgende voorwaarden:

Werkstukken kunnen alleen in Pdf worden ingeleverd;

Mogelijke foto’s dienen in het werkstuk te zijn opgenomen en kunnen niet als
los document worden meegestuurd;

Voor mogelijk filmmateriaal dient er een (werkende) link te worden
opgenomen in het werkstuk. Deze link verwijst naar een (besloten) YouTube
kanaal waarop het filmmateriaal is geplaatst.

A.2. Presentatie
Het profielwerkstuk dat voor de OMO profielwerkstukprijs havo vwo in aanmerking kan
komen, is een werkstuk van eindexamenkandidaten havo en vwo waarin zij verworven
kennis, inzicht en vaardigheden van ten minste één vak binnen hun profiel op een
hoog niveau toepassen. Hiernaast laat het profielwerkstuk samenhang en integratie
van leerstofonderdelen binnen een profiel zien. Het profielwerkstuk is een onderdeel
van het examendossier in het tweede fase onderwijs. Een wezenlijk onderdeel van het
werkstuk is het logboek. Hierin staat het proces van het tot stand komen van het
product verwoord. Naast het uiteindelijke eindproduct is vooral het proces dat de
leerling doorgemaakt heeft een belangrijk leermoment. Dit maakt dan ook onderdeel
uit van de eindbeoordeling. Een andere functie van het logboek is het aantoonbaar
maken van de authenticiteit van het profielwerkstuk.

A.3. Planning
december/januari
• bekendmaking aan de scholen en de leerlingen: informatie op OMO-portaal
april
• uiterlijk 3 april 2020 inzenden van werkstukken door begeleidend docent(en)
mei
• 1e ronde; beoordeling door preselectiejury en vaststelling van top 10
• 2e ronde; beoordeling door jury en vaststelling van uitslag genomineerden (top 3)
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• uitnodiging naar genomineerden, begeleidend docent(en) en rectoren
 mediaberichtgeving: de genomineerden
juni
• prijsuitreiking: 26 juni 2020
• mediaberichtgeving: de winnaars
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B.

Jury en beoordeling

B.1. Samenstelling preselectie jury OMO profielwerkstukprijs
De preselectie jury voor de profielwerkstukprijzen havo en vwo bestaat uit ongeveer
tien leden: De leden voor de jury worden aangedragen door de schoolleiders of kunnen
zichzelf hiervoor aanmelden. De preselectie jury wisselt om de twee jaar van
samenstelling.
De voorzitter van de preselectie jury wordt aangesteld door de voorzitter van de raad
van bestuur. De preselectie jury wordt ondersteund door een staflid van bureau OMO
als ambtelijk secretaris. De preselectie jury heeft het recht zich door derden te laten
bijstaan daar waar zij dit nodig acht.
De preselectie jury beslist a.d.h.v. de beoordelingscriteria welke profielwerkstukken,
maximaal 10, doorgaan naar de (eind)jury.

B.2. Samenstelling jury OMO profielwerkstukprijs
De (eind)jury voor de profielwerkstukprijzen havo en vwo bestaat uit vijf leden:
De voorzitter van de raad van bestuur, tevens voorzitter van de jury, en vier
schoolleiders. De jury wordt ondersteund door een staflid van bureau OMO als
ambtelijk secretaris. De jury heeft het recht zich door derden te laten bijstaan daar
waar zij dit nodig acht of een bezoek aan de school te brengen ter beoordeling van het
werkstuk.

B.3. Beoordelingscriteria
Om tot een beoordeling van de werkstukken te kunnen komen wordt gekozen voor een
drietal beoordelingscriteria die een school overstijgend karakter hebben waardoor
onafhankelijk van de schoolwaardering tot een onafhankelijke beoordeling kan worden
gekomen. Omdat de school de voordracht doet, wordt ervan uitgegaan dat de
beoordeling van de authenticiteit van het profielwerkstuk vóór inzending door de
school is gebeurd.
Samenwerken is een belangrijke competentie; profielwerkstukken gemaakt door twee
tot maximaal drie leerlingen genieten de voorkeur.
Criteria:

authenticiteit/eigenheid

kwaliteit en originaliteit van het gekozen onderwerp

kwaliteit van de onderzoeksvaardigheden: hypothese/bewijsvoering/conclusie

kwaliteit van de reflectie op leerpunten, samenwerking en ervaringen
Het geheel van de bevindingen met betrekking tot de criteria bepaalt de uiteindelijke
mate van waardering.
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De jury behoudt zich het recht voor om in geval van (te) weinig inzendingen zich te
onthouden van een eindoordeel. Mocht dit het geval zijn dan zullen de deelnemers en
de deelnemende scholen hierover schriftelijk worden geïnformeerd. Over het
eindoordeel kan niet worden gecorrespondeerd.
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C.

De prijzen

C.1. Te winnen bedragen
De jury kent in beide categorieën (havo én vwo) aan de winnende werkstukken de
volgende prijzen toe:
1x eerste prijs
2x tweede prijs

ter waarde van € 1.200,ter waarde van € 600,-.

C.2. Buitencategorie
In bijzondere gevallen kan de jury een prijs toekennen voor buitengewone prestaties
waarvoor de gestelde criteria niet toereikend zijn.

C.3. Prijsuitreiking profielwerkstukprijs
In de maand mei komt de jury tot een eindoordeel voor de OMO profielwerkstukprijs.
De jury maakt dan de 3 genomineerden bekend. De prijsuitreiking zal vervolgens in de
maand juni plaatshebben. De makers van de 3 genomineerde werkstukken en hun
begeleidend docent(en) en schoolleiders worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking. Bij
het bekend maken van de juryuitslag ontvangen alle genomineerden een juryrapport
en worden de prijzen aan de winnaars en genomineerden overhandigd.
In 2020 vindt de prijsuitreiking plaats op vrijdag 26 juni.
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Bijlage 1: Inschrijfformulier

Inschrijven doe je door middel van een digitaal inschrijfformulier. Wil je hiervoor een
link ontvangen laat het ons weten via prijzen@omo.nl
Werkstukken voor havo en vwo kunnen alleen digitaal worden ingezonden. Hiervoor gelden de
volgende voorwaarden:
•
Werkstukken kunnen alleen in Pdf worden ingeleverd;
•
Mogelijke foto’s dienen in het werkstuk te zijn opgenomen en kunnen niet als los document
worden meegestuurd;
•
Voor mogelijk filmmateriaal dient er een (werkende) link te worden opgenomen in het
werkstuk. Deze link verwijst naar een (besloten) YouTube kanaal waarop het filmmateriaal is
geplaatst.
Werkstuk en (volledig) ingevuld inschrijfformulier s.v.p. uiterlijk 3 april 2020 mailen naar:
prijzen@omo.nl.
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