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Beste leerlingen, docenten en ouders, 
 

 
 

 
Welkom bij de presentaties van de profielwerkstukken. 
In twee rondes van elk een half uur krijgen de examenleerlingen de kans om hun 

onderzoeksresultaten te presenteren. Deze leerlingen hebben vanaf september aan dit 
onderzoek gewerkt en hebben behalve meer kennis opgedaan, ook belangrijke 

vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn bij het volbrengen van een onderzoek. Het 
profielwerkstuk kan het best vergeleken worden met de meesterproef die de 
Middeleeuwse leerlingen volbrachten voordat zij zich als zelfstandig ambachtsman 

mochten vestigen. Met dit onderzoek laten onze leerlingen zien, dat zij over de 
vaardigheden beschikken die nodig zijn om aan het vervolgonderwijs deel te nemen.  

Wij zijn daarom bijzonder trots op onze leerlingen en willen dit belangrijke proces in 
stijl afronden. De leerlingen staan deze middag dan ook met hun onderzoek in het 
middelpunt van de belangstelling.  

 
In dit boekje is de indeling voor de presentaties van de profielwerkstukken te vinden. 

De presentaties zullen plaatsvinden in de mediatheek en stilteruimte, in de 
binasvleugel, in de kunstvleugel en op de tweede verdieping.  

 
Er zijn twee rondes van een half uur waarin maximaal drie 3 presentaties bezocht 
kunnen worden. Tussen de twee rondes is een korte pauze waarin van lokaal gewisseld 

kan worden. Na afloop is in de aula de gelegenheid om nog even na te praten.  
 

 
13.45 -  15.15 uur laatste voorbereiding minipresentatie (lessen van 5h en 6V 

vervallen) 

15.15 – 15.25 uur  leerlingen die in ronde 1 presenteren maken het lokaal 
gereed voor presentaties.  

15.25 – 15.40 uur centraal startmoment in aula 
15.45 – 16.15 uur eerste ronde presentaties 
16.15 – 16.30 uur leerlingen die presenteren in ronde 2 bereiden zich in het 

lokaal voor 
overige leerlingen en ouders kiezen opnieuw  

16.30 – 17.00 uur tweede ronde presentaties 
17.00 – 17.30 uur afsluiting met een drankje 
 

 
 

Veel plezier!!  
 
Florence Weytingh, conrector onderwijs  



Aula                            presentatie met beamer  
  

 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur  
 
dhr. De Neef       

 

 KidSit 

Oppas app 
 Emmeline Veeneman en Robin Hofman 5h 

 M&O – dhr . De Neef 

 Vluchtelingen op een eiland: utopie of economisch haalbaar? 

Vluchtelingen tussen wet en moraal 
De dilemma’s van het vluchtelingenprobleem. 

 Eva de Rooij en Quirine Schaub 6v 

 Economie – dhr. De Neef 

 Indexbeleggen: de illusie van de beleggingsindustrie 

 Bouwe van Neerbos en Hidde Heimel 6v 
 Economie – dhr. De Neef 

 Gedwongen prostitutie op de wallen 
Oplossing gedwongen prostitutie zoeken 

 Anne Boelen en Josephine de Ruiter 6v 
 Economie/Maatschappijleer – dhr. De Neef en dhr. Tasma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Mediatheek            presentatie met beamer  
 

 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur  
 
dhr. Monné / mevr. Matser       

 

 Van Machtige goden tot Verwisselbare karakters 

Hoe veranderen de Griekse goden in de beeldende kunst 
 Quinten Mattijs en Sander Rozendaal 6v 

 Kunst Algemeen – dhr. Monné 

 De invloed van de American Dream op de kunstenaars vanaf de 

jaren ’60 tot nu 
 Lisa Nankman en Sanne Smallegange 5h 
 Kunst Algemeen – mevr. Matser 

 
 

 
tweede ronde 16.30 – 17.00 uur  

 
dhr. De Jong      
 

 Is Whatsapp schrijf- of spreektaal? 
 Chantal Bonset en Sophie Hoeflaak 5h 

 Nederlands – dhr. De Jong 

 ‘Theatre of the Absurd’ In which we are afraid of Virginia Woolf 

and wait for Godot? 
What is still normal if absurdity is in the air? 

 Isolde van Gog en Emma Korver 6v 
 Engels – mevr. Wegman 

 
       



lokaal 010                            presentaties met beamer 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur 
 

dhr. De Bruin         
 

 Zelfrijdende auto’s 
Hoe zal de zelfrijdende auto het verkeer in Nederland veiliger en 
duurzamer maken? 

 Rosa van Male en Marilise Berrens 6v 
 Natuurkunde – dhr. De Bruin 

 Het RML energieneutraal 
 Thomas Wieringa en Sebastiaan Gerards 6v 

 Natuurkunde – dhr. De Bruin 

 

tweede ronde 16.30 – 17.00 uur 
 
dhr. De Bruin         

 

 Aardbevingsbestendig bouwen 

 Badredine Chaim en Hamza Chaim 5h 
 Natuurkunde – dhr. De Bruin 

 Chirurg versus Robot met chirurg 
 Guillaume Chin A Sen en Vincent Mattijs 5h 

 Natuurkunde/Biologie – dhr. De Bruin 

 Biobrandstof uit algen 

 Maurits Rietveld en Tiuri Hartog 6v 
 Biologie/Scheikunde – dhr. De Bruin 



lokaal 012                                 presentaties met beamer 

 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur 
 

dhr. Sloover / mevr. Jarmohammed     
 

 Stay connected 
Telefoon opladen d.m.v. dynamo 

 Annemijn Bom en Frédérique Valk 6v 

 Natuurkunde – dhr. Sloover 

 Batterij van Cola en we gaan uitleggen hoe hij werkt 

Presentatie met zelfgemaakte cola cel + led 
 Wisse Hersbach en David Happel 6v 

 Scheikunde – mevr. Jarmohamed 

 

 
 



lokaal 013                             presentaties met beamer 

 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur 
 

dhr. Van Beek        
 

 Handremdrift versus scandinavian flick 
We gaan uitleggen wat driften is en wat er allemaal bij komt kijken 

 Mohammed Mirza en Tim Hengstmengel 5h 

 Natuurkunde – dhr. Van Beek 

 De knuckleball 

 Tristan Smallegange en Steven Tuns 5h 
 Natuurkunde – dhr. Van Beek 

 Magnus effect 
Een manier hoe je een vrije trap neemt bij voetbal 

 Steyn Diekmeier en Jules Zwanen 5h 
 Natuurkunde – dhr. Van Beek 

 
 
tweede ronde 16.30 – 17.00 uur   

 
dhr. Van Beek     

 

 Mysterie van zwarte gaten 

Het holografisch principe in verband met zwarte gaten (theorie over de 
inhoud van zwarte gaten) 

 Julia Golterman en Floortje van Gaalen 6v 

 Natuurkunde – dhr. Van Beek 

 Wereldwijde algenkweek 

 Aad Baartman en Iven Stam 6v 
 Natuurkunde – dhr. Van Beek 

 
 

 
 



lokaal 018                                     presentaties met beamer 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur  
 

dhr. Schneider       
 

 De invloed van muziek 
 Babette van Amen en Jamie Lee Ritter 5h 
 Biologie – dhr. Schneider 

  
 Ruben Dumoulin en Saran Weijtlandt 5h 

 Biologie – dhr. Schneider 

 De invloed van bewegen op de hersenen 

 Oscar Keemink en Roef Roll 5h 
 Biologie – dhr. Schneider  

 
 

tweede ronde 16.30 – 17.00 uur  
 
dhr. Schneider      

 

  

 Nick Pappas en Jakov Ragamin 5h 
 Biologie – dhr. Schneider 

 De toekomst van algen 
 Kim Feline Nilsson en Wesley Neslo 5h 

 Biologie – dhr. Schneider 

 Muziek invloed op prestaties 

 Ertug Baytimur en Sake Hoogsteden 5h 
 Biologie – mevr. Munsters 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



lokaal K13                                    presentaties met beamer 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur  
 

dhr. Coenemans       
 

 Thuisvoordeel 
 Bobby Habraeken en Emmy Weterings 6v 
 Biologie – dhr. Coenemans 

 Invloeden van drugs op en embryo 
 Lua Versteegh en Laila van Dijk 6v 

 Biologie – dhr. Coenemans 

Op het lijf geschreven 

Een sportkeuze test voor kinderen en sportpsychologie daarachter 
 Amber Pétin en Stijntje Lottman 6v 

 Biologie – dhr. Coenemans 

 

 
tweede ronde 16.30 – 17.00 uur  
 

dhr. Coenemans       
 

 Hoe maak je zelf een handprothese? 
 Sophie van der Drift en Frederieke Tutuarima 6v 

 Biologie – dhr. Coenemans 

 Alternatieve geneeswijzen versus wetenschap 

 Danique Leenstra 6v 
 Biologie – dhr. Coenemans 

 DNA-schade in S-Cerevisae 
 Michelle Chan en Maxime Gerritsen 6v 
 Biologie – dhr. Coenemans 

 Brandwondenpreventie 
 Roya Azizi 6v 

 Biologie – dhr. Coenemans 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



lokaal K16                                              presentaties met beamer 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur  
 

mevr. Ingen Housz       
 

 Conditionering van huidbacterien aan hogere en lagere 
temperaturen dan 37 graden Celsius  

 Melvin Adriao en Joren Smits 5h 

 Biologie – mevr. Ingen Housz 

 Depressie bij beginnend dementen 

Hebben mensen met dementie een verhoogde kans op depressie? Wij 
vertellen het je! 

 Lieve de Meijer en Charlie van Dijl 6v 
 Biologie – mevr. Ingen Housz 

 De invloed van kalmerende en activerende stoffen op 
pekelkreeftjes 

 Elma van der Heiden en Linus Theinert 6v 

 Biologie – mevr. Ingen Housz 

 

 
tweede ronde 16.30 – 17.00 uur  

 
dhr. Peereboom       
 

 Is a synchroon roeien affectiever dan normaal roeien 
 Charles de Monchy 5h 

 Wiskunde – dhr. Peereboom 

 Programmeren 

 Jeroen Böttcher en Saleem Sarwar 5h 
 Wiskunde – dhr. Peereboom 

 
 

 
 
 

 
  



Stilteruimte                            presentaties met beamer 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur   
 

mevr. Munsters 
 

  
 Kirsten Gerding en Jesse van Ooijen 5h 
 Biologie – mevr. Munsters 

 Het evenwichtsorgaan 
 April de Ruiter en Emma de Koning 5h 

 Biologie – mevr. Munsters 

 Rol van tandpasta op de vorming van tandplak 

 Jawayriya Javed en Babette de Ruiter 5h 
 Biologie – mevr. Munsters 

 
 

 
  



lokaal 203                                   presentaties met beamer 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur   
 

dhr. Bakker      
 

 Enigma 
Hoe heeft het kraken van de Enigma machine de Britten geholpen 
Noord-Afrika terug te krijgen tijdens WO II 

 Leon Vrielink en Luca Suijker 6v 
 Geschiedenis – dhr. Bakker 

 Concentratiekampen in Nederland 
 Daniel Ehrlich en Nicolaas Naaktgeboren 6v 

 Geschiedenis – dhr. Bakker 

 Propaganda in de Tweede Wereldoorlog 

 Marsesi van der Assem en Maarten Fontein 5h 
 Geschiedenis – dhr. Bakker 

 
      
 

tweede ronde 16.30 – 17.00 uur    
 

dhr. Bakker    
 

 Het Amerikaanse ideologische avontuur in Vietnam 
 Sacha van Hulten en Ouaïl Jadba 5h 
 Geschiedenis -  dhr. Bakker 

 Feminisme  
 Toscha Sonneveld en Savina Veesaert 5h 

 Geschiedenis – dhr. Bakker 

 



lokaal 204                                      presentaties met beamer 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur 
 

dhr. Pieterse 
 

 Schandaal Volkswagen 
Emissie schandaal 

 Tom Leenart en Pepijn van der Leije 6v 

 Economie – dhr. Pieterse 

 Pretty Fit 

Hoe zetten wij “PF” succesvol op de markt? 
 Anouk Kouwen en Charlotte Werner 5h/4h 

 M&O – dhr. Pieterse 

 Onderwijs in 2020 

 Juul Brand en Laurien Jansen 5h/6v 
 Economie – dhr. Pieterse 

 
       
tweede ronde 16.30 – 17.00 uur  

 
Dhr. Pieterse   

 

 Climaxscenario vluchtelingen 

 Saar van Wijngaarden en Dominique Strack 6v 
 Economie – dhr. Pieterse 

 Tropicana 
4 alternatieve ontwikkelingen voor Tropicana 

 Esmee Verseput en Fabienne Karstel 6v 

 Economie – dhr. Pieterse 

 Nederland belastingparadijs 

 Jeroen Jansen en Quinten Zeegers 6v 
 Economie – dhr. Pieterse 

  



lokaal 205                                             presentaties met beamer 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur       
 

dhr. Tasma 
 

 Psychopathie aangeleerd of aangeboren?  
 Mas Apotheker en Ysabeau Kloeg 5h 
 Maatschappijleer – dhr. Tasma 

 Syrië 
Hoe is het conflict in Syrië uitgelopen tot wereld conflict 

 Feline van Essen en Annelot van Steenbergen 5h 
 Maatschappijwetenschappen – dhr. Tasma 

 John F. Kennedy. Complottheorieën  
 Teun Hoeks en Melchior Smallegange 5h 

 Maatschappijwetenschappen – dhr. Tasma 

 

 
tweede ronde 16.30 – 17.00 uur       
 

dhr. Tasma 
 

 Dolle Mina, het lef om luidruchtig te veranderen 
Tweede feministische golf 

 Lara Pigmans 6v 
 Geschiedenis  – dhr. Pil 

 



lokaal 206                                   presentaties met beamer 
 

 
 

eerste ronde 16.30– 17.00 uur    
 
dhr. Santema    

 

  

 Sam Lim en Indy Thijssen 5h 
 Economie – dhr. Santema 

 Picknick 
 Nynke Driessen en Evi Muller 5h 

 Economie – dhr. Santema 

 Rothchild 

 Juist Goderie en Daan Vroom 6v 
 Economie – dhr. De Neef 

 
 
tweede ronde 16.30– 17.00 uur    

 
dhr. Santema    

 

• 010 City bikes 

• Martijn Larsson en Robbert van der Harst 5h 
• Economie en M&O – dhr. Santema 

 Gypsetters 
Nieuwe vestiging Gypsetters 

 Veerle Helmons 5h 

 Economie en M&O – dhr. Santema 

 

 
 



lokaal 207                                               presentaties met beamer 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur   
 

dhr. Van Splunder     
 

 Krim van verleden tot heden 
 Derk Doorhout Mees en Benjamin Carels 5h 
 Geschiedenis – dhr. Van Splunder 

 De invloed van drugskartels op de Zuid-Amerikaanse samenleving 
 Anton van Hoorn en Tommer Ehrlich 5h 

 Geschiedenis – dhr. Van Splunder 

 Invloed van het Christendom en de Katholieke kerk op de 

samenleving 
 Louise Graveland en Juliette van Leeuwen 6v 

 Geschiedenis – dhr. Van Splunder 

 

 
tweede ronde 16.30 – 17.00 uur  
 

dhr. Van Splunder      
 

 File op de voetpaden in Europa 
Massale stroom migranten naar (west) Europa 

 Kosta Jovanovic en Dante van Steen 5h 
 Geschiedenis – dhr. Van Splunder 

 Propaganda in de Eerste Wereldoorlog en in de Vietnam Oorlog 
 Lara Masovic en Jana Kolsteren 5h 
 Geschiedenis – dhr. Van Splunder 

 9/11 
 Julie Heetman en Fleur Schooneberg 5h 

 Geschiedenis – dhr. Van Splunder 



lokaal 208                                   presentaties met beamer 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur  
 

dhr. Hartog      
 

 De jeugd van Hitler 
 Rik Bas en Jordi Bontje 5h 
 Geschiedenis - dhr. Hartog 

 Jodenvervolging 
 Ruhkaya Ishaq en Noëlle Potze 5h 

 Geschiedenis – dhr. Hartog 

 Vluchtelingencrisis 

 Saki Afoh en Sjef van Wijn 6v/5v 
 Geschiedenis – dhr. Van Splunder 

 
 

tweede ronde 16.30 – 17.00 uur    
 
dhr. Hartog    

 

 Queen Elizabeth I: her power was illusion, but illusion was her 

power 
 Dorien Jansen en Inés Delsman 6v 

 Geschiedenis – dhr. Pil 

 Joseph Goebbels: Het geniale brein achter het genie 

De propaganda van Goebbels tijdens de regeringsperiode van Hitler 
 Britt van Rijst en Jasmijn Boonacker 6v 
 Geschiedenis – dhr. Pil 

 De vrouwelijke journalisten in de Vietnam oorlog 
 Amal Bouallouch en Nikki Verseput 6v 

 Geschiedenis – dhr. Pil 

 



lokaal 210                                             presentaties met beamer 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur  
 

mevr. Logtmeijer      
 

 Vluchtelingen 
Vluchtelingenproblematiek in Nederland: Crisis of niet? 

 Mirjam Bahida en Julia van den Bout 5h 

 Aardrijkskunde – mevr. Logtmeijer 

 Verbetert of verslechtert China de ontwikkeling man Afrika? 

 Jaap Marcus en Dano Vloemans 6v 
 Aardrijkskunde – dhr. Valkenburg 

 
 

 
tweede ronde 16.30 – 17.00 uur    
 

mevr. Logtmeijer    
 

 De strijd tegen het water in binnen –en buitenland 
 Mike Seltenrijch en Bas Mees 6v 

 Aardrijkskunde – mevr. Logtmeijer 

 White Privilege: fact or fiction 

Wat is White privilege en komt het voor in onze maatschappij 
 Margot Keijzer en Mila Bertens 6v 
 Aardrijkskunde – mevr. Logtmeijer 

 Supersized NL? 
 Pam Ketelaars 6v 

 Aardrijkskunde – mevr. Logtmeijer 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  



lokaal 211                           presentaties met beamer 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur  
 

dhr. Valkenburg      
 

 Voorste kruisband 
Anatomie en blessuregevallen van de voorste kruisband in de knie 

 Wander Marijnissen en Kevin Cinca 6v 

 Biologie – dhr. Valkenburg 

 Hoe komen we uit de soep 

De vervuiling van plastic in de oceanen 
 Pepijn Hoorn en Barris Steenhorst 6v 

 Aardrijkskunde/Economie – dhr. Valkenburg 

 Het start-upproces van entrepreneurs 

 Koen Onck en Martino Janssen 6v 
 Economie/M&O – dhr. Valkenburg 

  
 Achraf el Hamdi 6v 
 Economie – dhr. Valkenburg 

 
 

 
tweede ronde 16.30 – 17.00 uur    

 
dhr. Valkenburg    
 

 Terrorisme 
 Koen Smallegange en Pieter Crince le Roy 6v 

 Aardrijkskunde – dhr. Valkenburg 

 De ontwikkeling van een product met als voorbeeld de printer 

 Jeroen Schimmer en Wisse van der Zee 6v 
 Aardrijkskunde/Economie – dhr. Valkenburg 

 Invloed mondiale sportevenementen 
 Mart Meijer en Roeland van Eldonk 6v 

 Aardrijkskunde – dhr. Valkenburg 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



lokaal 212                                      presentaties met beamer 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur  
 

mevr. Weytingh      
 

 Jodenvervolging in Rotterdam en Amsterdam 
 David Coster en Noah Knierim 5h 
 Geschiedenis – mevr. Weytingh 

 Mijn land, uw land (Molukkers in Nederland) 
De integratie van Molukkers in Nederland na de 2e wereldoorlog 

 Rol Yska en Quint de Boer 5h 
 Geschiedenis – dhr. Pil 

 De vrouwelijke verslaggevers in de Vietnamoorlog 
 Amal Bouallouch en Nikki Verseput 6v 

 Geschiedenis – dhr. Pil 

 

 
 
tweede ronde 16.30 – 17.00 uur    

 
dhr. De Neef    

 
  

 Tony’s Chocolonely: crazy about chocolate, serious about people 
Hoe de consument reageert op verschillende veranderingen 

 Lara Henstra en Hanna Lankhorst 6v 

 Economie – dhr. De Neef 

 Festivalhotel 

 Tessa Menke en Hannah van Kippersluis 6v 
 Economie – dhr. De Neef 

 Het starten van een bedrijf als minderjarige 
Stappenplan om als minderjarige een bedrijf te starten 

 Eliza Hijzen en Isabel den Hertog 6v 
 Economie  – dhr. De Neef 

 Aardappel anders 
Aardappelzaad beïnvloedt wereldhonger 

 Tess Kruyt en Chelsea Veldhuijzen 6v 

 Economie – dhr. De Neef 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



lokaal 213                                     presentaties met beamer 
 

eerste ronde 15.45 – 16.15 uur  
 

mevr. Sayma      
 

 Scooterscout.nl 
Website over scooters 

 Max Scholsberg en Arvid Oostrom 5h 

 M&O – dhr. De Neef 

 Heeft het witwassen van geld een positieve of negatieve invloed 

op de economie 
 Britt Hijenga en Fenne van Zon 6v 

 Economie – dhr. De Neef 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


