
	  
	  
	  
	  

	  
KONINKLIJKE	  

HOLLANDSCHE	  MAATSCHAPPIJ	  
DER	  WETENSCHAPPEN	  

	  
	  
Haarlem,	  oktober	  2018	  
	  
Geachte	  docent/coördinator,	  
	  
Sinds	  2002	  schrijft	  de	  Koninklijke	  Hollandsche	  Maatschappij	  der	  Wetenschappen	  jaarlijks	  de	  
prijsvraag	  ‘Welke	  eindexamenkandidaat	  maakt	  het	  beste	  profielwerkstuk?’	  uit	  voor	  leerlingen	  in	  de	  
hoogste	  klassen	  HAVO	  en	  VWO	  van	  scholen	  in	  Haarlem	  en	  omgeving.	  
	  
Op	  woensdag	  19	  april	  van	  dit	  jaar	  reikte	  Louise	  Gunning-‐Schepers,	  voorzitter	  van	  de	  KHMW,	  twee	  
prijzen	  van	  500	  euro	  uit.	  	  
	  
De	  prijs	  voor	  het	  beste	  VWO-‐werkstuk	  ging	  naar	  Marie-‐Anne	  de	  Gier	  van	  Atheneum	  College	  
Hageveld	  voor	  haar	  werkstuk	  De	  Wobbel.	  De	  prijs	  voor	  het	  beste	  HAVO-‐werkstuk	  werd	  uitgereikt	  aan	  
Marleen	  Fiechter	  en	  Isis	  van	  Wolde	  van	  Het	  Schoter	  voor	  hun	  profielwerkstuk	  Duurzamer	  toilet	  op	  
school.	  
	  	  
Eervolle	  vermeldingen	  werden	  uitgereikt	  aan	  Daan	  Leeflang	  en	  Dominic	  van	  Noort	  van	  het	  
Haarlemmermeer	  Lyceum	  Hoofddorp	  voor	  hun	  VWO-‐werkstuk	  De	  natuurkundige	  werking	  van	  
kitesurfen	  en	  aan	  Brigit	  van	  Schie	  en	  Jasper	  van	  de	  Boer	  van	  Lyceum	  Sancta	  Maria	  voor	  hun	  HAVO-‐
werkstuk	  De	  invloed	  van	  minder	  slaap/slaaptekort	  op	  de	  cognitieve	  vaardigheden	  van	  Jongeren.	  
	  
Wij	  vragen	  u	  om	  uw	  collega-‐docenten	  te	  informeren	  over	  deze	  prijsvraag,	  zie	  hiervoor	  ook	  bijgaande	  
flyer	  en	  onze	  website	  https://khmw.nl/profielwerkstukprijzen/.	  Wij	  hopen	  dat	  u	  in	  2019	  het	  werkstuk	  
dat	  in	  uw	  ogen	  het	  hoogste	  scoort	  wilt	  inzenden,	  het	  liefst	  voor	  zowel	  HAVO	  als	  voor	  VWO!	  
	  
Omdat	  de	  ingezonden	  HAVO-‐werkstukken	  de	  laatste	  jaren	  in	  de	  minderheid	  zijn	  willen	  wij	  u	  vragen	  
om	  de	  prijsvraag	  ook	  vooral	  bij	  de	  HAVO-‐leerlingen	  en	  hun	  docenten	  aan	  te	  bevelen!	  
Een	  vakkundige	  jury	  zal	  alle	  inzendingen	  beoordelen	  op	  hun	  systematische	  aanpak,	  originaliteit,	  
individualiteit	  en	  de	  mate	  waarin	  sprake	  is	  van	  een	  brede	  aanpak.	  
	  
De	  sluitingsdatum	  voor	  het	  inzenden	  van	  werkstukken	  is	  vastgesteld	  op	  donderdag	  14	  maart	  2019.	  
Voor	  de	  manier	  waarop	  de	  werkstukken	  ingestuurd	  kunnen	  worden,	  verwijzen	  wij	  naar	  bijgaande	  
flyer.	  Alle	  genomineerden,	  docenten	  en	  ouders	  zullen	  worden	  uitgenodigd	  voor	  de	  prijsuitreiking	  	  op	  
vrijdag	  12	  april	  2019	  in	  het	  fraaie	  Hodshon	  Huis	  aan	  het	  Spaarne.	  De	  beide	  winnaars	  ontvangen	  van	  
ons	  een	  bedrag	  van	  500	  Euro.	  
	  
Namens	  het	  bestuur	  van	  de	  Koninklijke	  Hollandsche	  Maatschappij	  der	  Wetenschappen	  dank	  ik	  u	  
wederom	  bij	  voorbaat	  voor	  de	  door	  u	  te	  nemen	  moeite.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 


