
Schooldiploma praktijkonderwijs 

Aanleiding 
Op basis van gesprekken tussen OCW, de Sectorraad Praktijkonderwijs, de VO-raad 
en pro-scholen is het voorstel tot invoering van het Schooldiploma 
praktijkonderwijs tot stand gekomen. 

• In het Regeerakkoord van Rutte III is opgenomen dat steeds meer leerlingen uit het 
praktijkonderwijs (pro) een tastbaar bewijs behalen van hetgeen ze hebben geleerd. 

• Minister Slob heeft besloten dat in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) wordt 
opgenomen dat elke leerling bij het succesvol verlaten van het pro een schooldiploma 
zal ontvangen dat wordt afgegeven door de pro-school. Aan dit schooldiploma wordt 
geen landelijk examen met landelijk bepaalde eindtermen en kerndoelen verbonden. 
Dat zou immers betekenen dat er een landelijke norm gaat gelden voor elke pro-
leerling, wat niet past bij de kracht van het pro: maatwerk. Het schooldiploma wordt 
gekoppeld aan een persoonlijk portfolio, dit wordt ook in de wet vastgelegd. In dit 
portfolio kunnen alle door de leerling behaalde resultaten worden opgenomen. 

• Over de precieze invulling van het schooldiploma en het portfolio zijn gesprekken 
gevoerd met de Sectorraad Praktijkonderwijs en de VO-raad. Daarnaast zijn er 
bijeenkomsten georganiseerd in met directeuren, teamleiders, mentoren, 
stagecoördinatoren uit pro-scholen. 

In november 2019 is er, op initiatief van de sectorraad Praktijkonderwijs een bijeenkomst 
geweest met betrekking tot het schooldiploma Praktijkonderwijs. Collega’s uit het hele 
land hebben zitting genomen in de werkgroep diploma Praktijkonderwijs. 
De bevindingen van de bijeenkomst van de werkgroep diploma Praktijkonderwijs zijn 
besproken tijdens het regiocoördinatoren-overleg van november 2019 en januari 2020. 

Op deze bijeenkomsten is de vraag naar voren gekomen een handleiding reglement 
schooldiploma Praktijkonderwijs beschikbaar te stellen voor die scholen die hiermee aan 
de slag zijn of willen gaan. 
Bij Arian Koops is voldoende informatie over het schooldiploma, reglementen, 
verklaringen en portfolio te verkrijgen. Vele voorbeelden uit het land zijn bij hem 
verzameld. Hij is te bereiken via mail: atmkoops@segmentgouda.nl 

Een groot deel van de scholen werkt al jaren met een schooldiploma gekoppeld aan een 
portfolio en heeft reglementen. Een klein deel van de scholen wacht af en pakt dit in een 
later stadium op. Belangrijk om te weten: 
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl
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In schooljaar 2021-2022 dient elke school voor praktijkonderwijs een diploma af te geven 
aan leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Dit diploma is gekoppeld aan een 
portfolio, elke school dient een reglement te hebben en wanneer de school niet overgaat 
tot het afgeven van een diploma is de school verplicht een verklaring af te geven. 

Het voorbeeld reglement verspreiden we via de Infoflits en staat op de website 
sectorraadpraktijkonderwijs.nl. Voorts is het mogelijk voor scholen om 
voorbeeldreglementen te ontvangen van scholen in het land. Deze kunnen opgevraagd 
worden bij Arian Koops via atmkoops@segmentgouda.nl 

In het land zijn er scholen die zaken rond het diploma Praktijkonderwijs zelf regelen en er 
zijn scholen die binnen een bepaalde regio intensief samenwerken met elkaar rond het 
diploma Pro. In beide gevallen moeten er reglementen zijn opgesteld door de scholen. 
Sommige scholen kiezen voor een reglement dat opgebouwd is uit meerdere onderdelen. 
Het voorbeeld hieronder zou dan het a-gedeelte zijn. In het b-gedeelte zou dan het 
examendossier en de daaraan gekoppelde curriculum eisen vermeld staan. Scholen zijn 
vrij om te kiezen welke opzet hun voorkeur heeft. 
Voor scholen of regio’s is hieronder een opzetje gemaakt van zaken die beschreven 
zouden kunnen worden in een reglement …


Voorbeeld Reglement schooldiploma Praktijkonderwijs 

1. Algemeen  
Hier wordt de context geschetst van het diploma Pro. Een korte beschrijving wat 
Praktijkonderwijs is, waarom een diploma te halen is voor de leerlingen enz enz.  

2. Begrippen  
In een reglement is het belangrijk, om onduidelijkheden te voorkomen en dus 
helderheid te verschaffen over waar we het over hebben en wie we bedoelen. Enkele 
voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn:  

In dit reglement wordt bedoeld met: 
• Examen-dossier: een beschrijving van het genoten onderwijs (incl.  

stages) (Presentis/Profijt/Magister/SOM/etc.) 
• Leerlingen: leerlingen die staan ingeschreven op de te noemen school. 
• Teamleden: personeelsleden van deze school. 
• Schoolleiding: leden van de directie van betreffende school. 
• Mentor/coach: groepsleerkracht. 
• Examencommissie: de commissie die beoordeelt of een leerling wel dan  

niet een diploma behaald heeft 
• Geschillencommissie: bijvoorbeeld een ad-hoc commissie, bestaande uit  

leden van , niet zijnde de directeur van de school, die een bindend  
besluit neemt over een geschil tussen ouders en een school. 

• Enz.  

3. Totstandkoming en wijziging (beschrijving afhankelijk hoe e.e.a. geregeld is.) 
Het reglement diplomering wordt vastgesteld door iemand of een groep vanuit de 
school voor Praktijkonderwijs van een bepaalde school. Je kunt kiezen voor een 
stuurgroep en een werkgroep. 
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In de stuurgroep Praktijkonderwijs van een school hebben personen zitting. Je kunt 
kiezen welke mensen je hier in zet. Voorstellen tot wijziging van het reglement 
diplomering kunnen worden gedaan door de stuurgroep. 
Er kan een Werkgroep Diploma ingericht worden op schoolniveau. Dit gaat vaak over 
het curriculum zelf... 

4. Publicatie 
Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen moeten altijd het reglement kunnen inzien. Je kunt 
het uitdelen of ter inzage leggen; 
Het reglement ligt ter inzage bij de .… Bijvoorbeeld: Het reglement wordt uitgereikt aan 
(de ouder(s)/verzorger(s) van) leerlingen die zijn overgegaan naar leerjaar 5. 

5. Eisen 
Aan het diploma praktijkonderwijs van de school worden in algemene zin eisen gesteld. 
Deze eisen kunnen bijvoorbeeld de volgende aspecten uit het onderwijsprogramma 
betreffen: 

Deze zijn vaak school gebonden dus dan dient die omschrijving vermeld te worden. 
Bijvoorbeeld: 

1  Er moeten bewijzen aangeleverd worden op het gebied van leren, wonen, werken, 
vrije tijd en burgerschap 
2  Er moet een aantoonbare cognitieve ontwikkeling zijn doorgemaakt. 
3  Er is voldoende deelname aan het onderwijsproces geweest. Een  
minimale aanwezigheid van 80/85/90%enz 
4  Een leerling die de nodige bewijzen niet heeft behaald en of  
onvoldoende aan het onderwijsproces heeft deelgenomen, kan alsnog opgaan voor 
het eindgesprek als er sprake is van: 
Een positieve ontwikkeling en of van bijzondere omstandigheden. Dit ter beoordeling 
van de examencommissie.  

Wanneer een leerling niet in staat is om te voldoen aan de gestelde eisen kan gekozen 
worden voor één of meerdere alternatieve (herstel)opdrachten. Dit ter beoordeling van 
de examencommissie. 
Een leerling komt in aanmerking voor een verklaring praktijkonderwijs wanneer hij/zij 
niet kan voldoen aan de boven gestelde eisen. 

6. Commissie Examinering Praktijkonderwijs betreffende school  
Voorbeeld 
Het is belangrijk dat een groepje mensen binnen de school een groepje vormt die zich 
buigen rond de ins and outs van het diploma Praktijkonderwijs. Dat groepje zou dan 
commissie examinering Praktijkonderwijs kunnen heten. 

1. In zo’n commissie kunnen bijvoorbeeld plaatsnemen: 
• de adjunct-directeur, tevens voorzitter van de commissie  
• een secretaris  
• een coördinator van de bovenbouwbouw  
• een assessor  
• enz  

2. De voornaamste taak van dat groepje( de Examencommissie) is het beoordelen, of 
de leerling voldoet aan de eisen en vervolgens een besluit neemt over: 



• Het uitreiken van een diploma of verklaring 
• Of het aangeven van condities waaronder het diploma alsnog behaald kan worden 

(onderdelen (alsnog) beter afronden).  

7. Beroepsmogelijkheid (voorbeeld maar kan ook anders.)  
Een leerling (of zijn ouders) kunnen in beroep gaan tegen het besluit van de 
Examencommissie van de school om geen diploma te verstrekken. 
Dit beroep wordt binnen één week schriftelijk bij de Examencommissie van de school, 
t.a.v. de directeur, ingesteld. De Examencommissie van de school legt het beroep voor 
aan de boven schoolse geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een ad-hoc 
commissie die per geschil wordt samengesteld door de stuurgroep. 

De commissie bestaat bijvoorbeeld uit 3 leden van of namens de stuurgroep, de 
directeur van de school waarmee ouders een geschil hebben zit niet in deze 
commissie. De geschillencommissie stelt binnen twee weken een onderzoek in, hoort 
de motivatie van de Examencommissie en de ouders/leerling, oordeelt vervolgens naar 
redelijkheid en billijkheid en neemt een bindend besluit. Dit besluit wordt met redenen 
omkleed binnen 5 werkdagen schriftelijk aan de leerling cq zijn ouders mede gedeeld.  

8. Tot slot  

Om het reglement volledig te maken kun je nog iets opnemen als: ”In alle gevallen 
waarin dit reglement niet voorziet en voor zover het de gang van zaken van de 
Examencommissie betreft, beslist de Stuurgroep”. 

9. Vaststelling 
Het is belangrijk dat je vermeld dat er een reglement is vastgesteld, bijvoorbeeld : Dit 
reglement is vastgesteld door … op 1 januari 2021. 

Namens de examencommissie  
Naam: 

Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht


