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Artikel 1: Algemeen 

Het uitgangspunt van het praktijkonderwijs is dat alle leerlingen die zijn toegelaten tot het 

praktijkonderwijs een diploma kunnen behalen, ondanks de grote variatie in mogelijkheden, 

vaardigheden en competenties.  

 

Aan het diploma praktijkonderwijs worden eisen gesteld waardoor het zowel voor de leerling als 

de omgeving waarde verkrijgt en maatschappelijk relevant is.  

 

De wijze waarop het onderwijsleerproces wordt georganiseerd en leerlingen competenties 

verwerven kunnen verschillen per school. De eindtermen die worden geëxamineerd zijn echter 

voor alle scholen gelijk. De verworven competenties worden opgenomen in een examendossier.  

 

De schoolloopbaan wordt afgesloten met een ‘examen’, in de vorm van een eindpresentatie en  

-gesprek van de leerling met een bevoegde examinator van een andere praktijkschool. 

 

De school is verplicht om aan leerlingen die geen diploma praktijkonderwijs ontvangen een 

verklaring praktijkonderwijs uit te reiken.  

 

In dit reglement worden de criteria die we hanteren bij het al dan niet verstrekken van het 

diploma uitgewerkt. De wijze waarop de scholen deze criteria toetsen en opnemen in het 

examen-portfolio wordt door iedere school zelf uitgewerkt. 

 

Daarnaast zijn samenstelling en de taken van Examencommissie vermeld, en wordt de 

beroepsprocedure aangegeven.  

 

Artikel 2: Begrippen 

In dit reglement wordt bedoeld met: 

 Examenportfolio: een beschrijving van het genoten onderwijs (incl. stages). 

 Leerlingen: leerlingen die op de praktijkschool staan ingeschreven. 

 Teamleden: personeelsleden van de praktijkschool.   

 Schoolleiding: leden van de directie van de praktijkschool.  
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 Mentor: groepsleerkracht. 

 Examencommissie: de commissie die beoordeelt of een leerling wel dan niet een diploma 

behaald heeft. 

 Geschillencommissie: een ad-hoc commissie, bestaande uit 2 leden van Het Waterland die 

een bindend besluit neemt over een geschil tussen ouders en een school.      

 

Artikel 3: Totstandkoming en wijziging 

Het reglement diploma praktijkonderwijs wordt vastgesteld door de examencommissie van 

Limes Praktijkonderwijs.  

Artikel 4: Publicatie 

Het reglement diploma praktijkonderwijs is ter inzage op de website van Limes 

Praktijkonderwijs.  

Het Handboek Examinering wordt via e-mail uitgereikt aan de ouders/verzorgers en leerlingen 

uit klas 5. 

 

Artikel 5: Eisen voor het behalen van een diploma 

Aan de leerlingen worden de volgende eisen gesteld: 

A Leren loopbaan en Burgerschap 

Er moet bewijzen worden aangeleverd op het gebeid van Leren, loopbaan en Burgerschap. 

 

B. Cognitieve Vaardigheden  

1. capaciteiten en schoolvorderingenniveau 

2. studievaardigheden, o.a. zelfstandig kunnen werken, voorbereiding/maken van toetsen) 

3. motivatie, taakaanpak en werkhouding 

4. adequate participatie in groepsprocessen en opdrachten   

 

C. Voldoende onderwijsdeelname 

Een leerling heeft voldoende aan het onderwijs deelgenomen bij een aanwezigheid van tenminste  

80 % van de lestijd gedurende de schoolloopbaan. 

 

Leerlingen die niet aan deze eisen voldoen zijn bespreekgeval. Er kan alsnog een diploma 

verstrekt worden als er sprake is van: 

 (alsnog) laten zien te voldoen aan de eisen en/of 

 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 niet kan 

voldoen aan de boven gestelde eis. 

 

Artikel 6: Commissie Examinering Praktijkonderwijs Limes Praktijkonderwijs 

1. De examencommissie bestaat in ieder geval uit: 

 de voorzitter van de commissie 

 een secretaris 

 een mentor uit de onderbouw 
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 een mentor uit de bovenbouw 

 een examinator 

 

De voornaamste taak van de examencommissie is het beoordelen, of de leerling voldoet aan de 

eisen, zoals gesteld in artikel 5, en het nemen van een besluit over: 

 het uitreiken van een diploma of verklaring praktijkonderwijs 

 het aangeven van condities waaronder het diploma alsnog behaald kan worden 
 

De commissie hoort zo nodig bij de leerling betrokken medewerkers, en neemt daarna een 

besluit. 

 

Artikel 7: Beroepsmogelijkheid  

Een leerling (of zijn ouders/verzorgers) 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 

voorzitter, ingesteld. De examencommissie van de school legt het beroep voor aan de 

geschillencommissie. 

Deze geschillencommissie is een commissie die is samengesteld uit 2 leden van Het Waterland, 

praktijkonderwijs. De directeur van de school waarmee ouders een geschil hebben zit niet in 

deze commissie. 

De geschillencommissie stelt binnen één week een onderzoek in, hoort de motivatie van de 

examencommissie en de ouders/verzorgers/leerling, oordeelt vervolgens naar redelijkheid en 

neemt een bindend besluit. Dit besluit wordt met redenen omkleed binnen 5 werkdagen 

schriftelijk aan de leerling cq zijn ouders/verzorgers mede gedeeld. 

 

Artikel 8: Tot slot 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en voor zover het de gang van zaken van de 

examencommissie betreft, beslist (nog vast te stellen). 

 

 

Vaststelling 

Dit reglement is vastgesteld door de examencommissie van Limes Praktijkonderwijs op 31 

augustus 2021. 

 

Namens de examencommissie 

Heleen van der Bent 

 


