Profielwerkstuk voor Havo en VWO leerlingen
Apprentice heeft sinds twee jaar een online omgeving waarin scholen binnen het voortgezet onderwijs hun
leerlingen het verplichte profielwerkstuk (PWS) laten maken. Deze module biedt de leerlingen de mogelijkheid
om op 1 plek, met meerdere leerlingen tegelijk aan hun werkstuk bezig te zijn. Voor de begeleidend docent
biedt de module alle voordelen voor een optimale begeleiding. Zo is er een duidelijk overzicht van de
voortgang van iedere leerling, een automatische plagiaatcontrole en de mogelijkheid om te communiceren met
de leerlingen.
Amper 2 jaar na de lancering van de PWS module maken vanaf het schooljaar 2017-2018 zo’n 100 VO-scholen
en ongeveer 20.000 leerlingen gebruik van deze module.

Studiekeuze binnen de PWS module
Havo en VWO leerlingen starten vaak al aan het einde van het voorlaatste jaar met hun profielwerkstuk. We
willen deze leerlingen binnen de module al van dienst zijn bij het bepalen van hun studiekeuze.
Daarom bieden we de leerlingen binnen onze PWS-module een volledig, maar overzichtelijk gepresenteerd,
overzicht aan van alle relevante HBO of WO vervolgopleidingen.








Leerlingen krijgen op basis van een aantal zoekcriteria die ze ingeven, een selectie relevante
vervolgopleidingen gepresenteerd. De selectie vindt plaats uit het volledige aanbod van bestaande
HBO- en WO opleidingen.
We willen bovendien de leerling de mogelijkheid geven om van zoveel mogelijk opleidingen, via een
simpele muisklik, pdf-brochures aan te vragen. Het voordeel voor de leerling is dan dat hij of zij niet
hoeft door te klikken naar de verschillende websites, maar kan hij of zij binnen de PWS-omgeving
blijven.
De leerling kan per opleiding waar de brochure van is aangevraagd meteen aangeven of hij of zij een
reminder gemaild wil krijgen voor de open dagen. Deze e-mail ontvangt de leerling dan 2 weken
voorafgaand aan de open dag.
Tenslotte geeft de leerling via een opt-in aan of hij/zij toesteming geeft dat we de contactgegevens
verstrekken aan de opleiding waarvan de leerling en pdf brochure heeft aangevraagd.

Wat bieden we opleidingen binnen het HBO en WO?








Kosteloos brengen we alle HBO en WO opleidingen binnen onze PWS module, in een vroeg stadium
onder de aandacht bij toekomstige studenten.
De mogelijkheid om binnen deze PWS module en door de leerling gemaakte selectie, direct een
digitale brochure (pdf) aan de leerling aan te bieden.
Leerlingen die de brochure hebben aangevraagd via een automatisch gegenereerde e-mail bijtijds
informeren over een open dag.
Een duidelijke terugkoppeling over het aantal aanvragen en e-mail open dag reminders en –mits via de
opt-in in toegestemd, de contactgegevens van de aanvragers.
Geringe kosten: Voor deelname vragen we een vast bedrag van € 225,- per schooljaar. Dit is inclusief
de open dag e-mail-service. Het vaste bedrag wordt vermeerderd met een vergoeding van € 1,75 per
brochure-aanvraag met een maximum bedrag per schooljaar van € 350,-. De totale kosten kunnen dus
nooit hoger zijn dan € 575,- per schooljaar.
Optioneel kunnen we ook de verzending (op aanvraag van de leerling) van fysieke brochures
verzorgen.

