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Stage-, project- of praktijkopdracht 
 

Dossiers voor profielwerkstukken in het voortgezet onderwijs (havo/vwo) 
 
 

Opdrachtgever Stichting LOVER / Tijdschrift LOVER 
Website www.tijdschriftlover.nl  
Contactpersoon Miranda Valkenburg 
Functie Bestuursvoorzitter Stichting LOVER 
E-mail miranda@tijdschriftlover.nl  

 
Stichting Lover biedt studenten de mogelijkheid om een stage-, praktijk- of projectopdracht uit te 
voeren. De opdrachten zijn online en op afstand uit te voeren. Inhoudelijke begeleiding en 
ondersteuning vanuit Lover vindt plaats door een van de bestuurs- of redactieleden. 
 
Over LOVER 
LOVER – gewoon op z’n Nederlands uitspreken: Lóó-ver – werd in 1974 in de hoogtijdagen van de 
tweede feministische golf opgericht als tijdschrift. De naam is een afkorting van LiteratuurOVERzicht.  
LOVER bestaat inmiddels ruim 40 jaar en heeft in de loop der jaren heel wat veranderingen 
ondergaan. Sinds 2011 bestaat LOVER uitsluitend nog als online magazine en is het tijdschrift 
ondergebracht in een stichting.  
 
Tijdschrift LOVER 
Met toegankelijke en actuele artikelen draagt Tijdschrift LOVER bij aan de representatie en positie 
van gemarginaliseerde en emanciperende groepen wereldwijd. LOVER draagt bij aan de emancipatie 
en positieverbetering van iedereen die om welke reden dan ook in de samenleving achtergesteld, 
gediscrimineerd en gemarginaliseerd wordt. Dit doet LOVER door een intersectioneel-feministische 
blik te werpen op actuele ontwikkelingen binnen politiek, cultuur en wetenschap. Vanuit de gedachte 
dat alle mensen gelijkwaardig zijn wil LOVER bijdragen aan maatschappelijke vooruitgang zonder 
mensen op basis van gender, geaardheid, afkomst, etniciteit, achtergrond, geloofsovertuiging, 
beperking, enz. uit te sluiten van participatie. 
 
Doelstellingen 
In het beleidsplan 2019-2021 heeft LOVER een aantal ambities geformuleerd, waaronder uitbreiding 
en verjonging van het lezerspubliek. Een service die daaraan kan bijdragen, is hulp bieden aan 
leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo bij het maken van profielwerkstukken. Bovendien kan 
LOVER hiermee ook bijdragen aan meer kennis en bewustzijn van feminisme, intersectionaliteit en 
emancipatie bij jongeren. LOVER wil daarom de website www.tijdschriftlover.nl uitbreiden met 
informatiepakketten voor profielwerkstukken in de vorm van dossiers op een aantal thema’s. 
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Opdracht 
Stel een dossier samen op een thema op basis waarvan leerlingen in het voortgezet onderwijs een 
profielwerkstuk kunnen maken. 
 
Werkwijze 

• Bedenk een aantal onderwerpen voor profielwerkstukken bij (een of meer van) de vier 
profielen. Ter aanvulling: LOVER heeft al een aantal mogelijke onderwerpen en thema’s, 
gerangschikt naar profiel, geformuleerd. In overleg kan daar een keuze uit gemaakt worden. 

• Formuleer passende hoofdvragen bij elk onderwerp 
• Schrijf een korte inleiding op elk onderwerp en op elke hoofdvraag 
• Zoek bronnen waar leerlingen informatie uit kunnen halen, waarvan bij voorkeur ook een 

artikel op www.tijdschriftlover.nl  
 
Praktische informatie 

Geschikt voor studenten 
aan de opleidingen: 

Lerarenopleidingen, bijvoorbeeld Gedrag en Maatschappij  
 

Opleidingsfase Alle studiejaren 
Individueel of in 
groepsverband 
 

In groepsverband 

Eindproducten Dossiers voor profielwerkstukken over diverse thema’s op website 
 

Begeleiding Door een van de bestuursleden of redacteuren van LOVER 
Begeleiding kan via e-mail, whatsapp, telefonisch en videoconferencing. 
Een fysieke bijeenkomst is ook mogelijk (op 1,5 meter afstand) 
 

 
 


