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REGLEMENT 

PROFIELWERKSTUKKENPROJECT ATLANTISCHE COMMISSIE 2020-2021 

OMSCHRIJVING PROJECT 

Het profielwerkstukkenproject van de Atlantische Commissie is een project dat leerlingen 

begeleiding biedt bij het schrijven van hun profielwerkstuk. De begeleiding wordt gegeven door o.a. 

de begeleider die ieder koppel krijgt toegewezen. Ook worden centraal informatie en adviezen 

gedeeld en hebben deelnemers de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse activiteiten die de 

Commissie zelf organiseert of door derden worden aangeboden.  

VOORWAARDEN DEELNAME 

1. Deelnemers zitten in september 2020 in 5 

HAVO OF 6 VWO; 

2. Deelnemers hebben ten minste één van 

de volgende profielvakken:  

a. Aardrijkskunde; 

b. Geschiedenis; 

c. Maatschappijwetenschappen. 

3. Koppels bestaan uit twee of drie 

leerlingen;  

4. Deelnemers zijn bereid om voor een 

aantal van tevoren vastgestelde 

bijeenkomsten naar het kantoor van de 

Atlantische Commissie in Den Haag te 

reizen op eigen kosten; 

5. Deelnemers mogen ten hoogste één 

gezamenlijke bijeenkomst missen;  

6. Deelnemers stemmen in met de gestelde 

deadlines van het project en verklaren 

zich eraan te houden [zie regels inleveren 

PWS]; 

7. Deelnemers stellen de organisatie 

onmiddellijk schriftelijk op de hoogte 

indien de richtlijnen en/of de deadlines 

van de organisatie conflicteren met die 

van de school, of in hun algemeenheid 

met de belangen van de school. 

BEGELEIDING 

1. Koppels die worden geselecteerd om deel 

te nemen aan het project ontvangen 

begeleiding bij de opzet en realisatie van 

hun PWS. Deze begeleiding is 

proportioneel en het initiatief hiervoor ligt 

bij de koppels; 

2. Vóór de zomervakantie vindt de eerste 

kennismakingsbijeenkomst plaats; 

3. Ieder koppel krijgt in september 2020 een 

begeleider toegewezen aan wie ze 

adviezen, tips en feedback kunnen vragen.  

REGELS INLEVEREN PWS 

1. De deadline voor het inleveren van de 

definitieve digitale versie van het PWS is 

zondag 24 januari 2021; 

2. De deadline voor het inleveren van de 

definitieve papieren versie van het PWS is 

vrijdag 29 januari 2021 (NB. Alleen qua 
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opmaak mag deze versie verschillen van 

de digitaal ingeleverd versie); 

3. De deadlines gelden voor alle koppels; 

4. Bij hoge uitzondering kan een koppel 

schriftelijk een gemotiveerd verzoek tot 

uitstel indienen bij de juryvoorzitter. De 

voorzitter van de jury bericht het koppel 

schriftelijk of hij in gaat op het verzoek; 

5. Een koppel is uitgesloten van verdere 

deelname - en zal dus niet worden 

beoordeeld - ingeval er meer dan één van 

de van tevoren vastgestelde gezamenlijke 

bijeenkomsten wordt gemist, dan wel de 

gestelde deadline niet wordt gehaald. 

PRIJZEN EN BEOORDELING 

1. Alle PWS’en die binnen de deadline zijn 

ingeleverd, worden beoordeeld door een 

deskundige jury; 

2. Ieder PWS wordt door ten minste twee 

juryleden gelezen en beoordeeld; 

3. De voorzitter van de jury kiest de winnaars 

(onder meer) op basis van de 

beoordelingen van de juryleden; 

4. De jury maakt bij zijn eindoordeel 

onderscheid tussen ‘excellente’ en ‘niet-

excellente’ PWS’en; 

5. Ieder koppel ontvangt een juryrapport 

met de beoordeling van het PWS door de 

jury; 

6. Alle deelnemers ontvangen een certificaat 

van deelname, mits hun PWS met een 

voldoende is beoordeeld. Op de 

certificaten komt een van de 

onderstaande drie beoordelingen te 

staan: 

a. Koppel ontvangt een certificaat 

van deelname indien het PWS 

door de jury is beoordeeld met 

een voldoende, ruim voldoende of 

goed; 

b. Koppel ontvangt een certificaat 

van deelname met vermelding 

“Excellent” indien het PWS naar 

het oordeel van de jury de 

kwalificatie excellent verdient; 

c. De voorzitter van de jury kan een 

koppel tot winnaar van het PWS-

project 2020-2021 uitroepen, 

indien naar het oordeel van de 

jury, een PWS zich in excellentie 

onderscheidt van de andere 

deelnemende koppels. 

PLAGIAAT 

1. Plagiaat – al of niet bedoeld – oftewel: “In 

een scriptie of ander werkstuk 

tekstgedeelten, redeneringen of 

gedachten van anderen over nemen 

zonder bronvermelding”,  is verboden en 

betekent uitsluiting van verdere deelname 

aan de PWS-wedstrijd 2020-2021; 

2. Bij aanwijzingen of gegronde verdenking 

van plagiaat, neemt de voorzitter van de 

jury direct contact op met de betrokken 

deelnemers, en zo nodig met de 

begeleider van de school. 

ACTIVITEITEN 

1. De organisatie is voornemens diverse 

activiteiten te organiseren/aan te bieden 

voor de deelnemers van het PWS-project 

ter verdere verdieping; 

2. Het is aan te bevelen deze activiteiten bij 

te wonen. 

 

 

 


