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Algemeen
Jij wilt als leerling van het praktijkonderwijs graag een erkend diploma kunnen halen. Dat is mogelijk!
We hebben het diploma zo gemaakt dat we jouw talenten kunnen laten zien. Een diploma
praktijkonderwijs is maatwerk voor elke leerling. Een landelijk examen met vaste eisen past niet in het
praktijkonderwijs. Dit maatwerk wordt afgestemd met jou, je coach en je docenten. De gehaalde
branchecertificaten en praktijkverklaringen horen ook bij het diploma. Dit zetten we allemaal in je
examenportfolio.

Artikel 1

Haalbaarheidseisen
Aan het diploma praktijkonderwijs worden eisen gesteld. Je zult moeten bewijzen dat er gewerkt is
aan de thema’s: Werken, Wonen, Vrije Tijd en Burgerschap. Dat zullen we ook doen met
voorwaardelijke competenties (algemene vaardigheden) op de stagechecklist en je praktische
vaardigheden. Dit komt allemaal in je examenportfolio.
Let op: er worden eisen gesteld aan jouw aanwezigheid tijdens het examenjaar op stage en school. Dit
moet minimaal 90% zijn! Alleen bij langdurige ziekte is een verlenging mogelijk in de periode na het
examen.

Het examen
In de vierde en vijfde fase zijn er examens.
•
•

In de vierde fase is dit een kennis-examen en een praktijkexamen.
In de vijfde fase zijn het stage-opdrachten met een eindpresentatie.

De examencommissie beoordeelt dan jouw portfolio en jij geeft een eindpresentatie. Deze moet je
allemaal met voldoendes afsluiten. Voor de Entree-leerlingen zijn de eisen anders: Zij hebben ook nog
theorie-examens. Soms zijn er belangrijke redenen waarom jij geen voldoendes hebt gehaald. Dan zal
de examencommissie beoordelen of jij je opleiding mag verlengen. Je krijgt dan meer tijd om de
achterstand in te halen. Voor de leerlingen die geen diploma halen is er een ‘verklaring
praktijkonderwijs’.

Artikel 2
Begrippen
In dit reglement komen lastige begrippen voor. Wij bedoelen met:
Competenties: vaardigheden en kennis om te laten zien wat je kunt en weet.
Examenportfolio: bewijzen van gemaakte lessen, opdrachten en verslagen (inclusief. stages).
Teamleden: leraren en coaches van Met Praktijkonderwijs Waalwijk.
Managementteam: directeur met teamleiders.
Coach: docent die leerlingen coacht.

Examencommissie: de commissie die beoordeelt of een leerling wel of niet een diploma behaald
heeft.
Geschillencommissie: een commissie bestaande uit 2 docenten die een besluit neemt als er een
verschil van mening tussen je ouders en de school.
Artikel 3
Totstandkoming en wijziging
Dit reglement wordt in de medezeggenschapsraad (MR) besproken. Daarna wordt het vastgelegd. Als
de school veranderingen in dit reglement wil, wordt dit besproken in het managementteam en bij
grote veranderingen in de MR. Leden van de examencommissie zorgen ervoor dat het reglement bij
de tijd blijft.

Artikel 4
Publicatie
Het reglement wordt aan de ouders of verzorgers gestuurd als je examen gaat doen. Dit reglement
vind je ook in de schoolgids op de website.

Artikel 5
Eisen
Haalbare eisen
Aan het diploma praktijkonderwijs worden eisen gesteld. Hieronder staat dit geschreven:
•
•
•
•

Wonen: De leerling leert zo zelfstandig mogelijk over wonen.
Werken: De leerling leert zo zelfstandig mogelijk te werken op de stage-/werkplek.
Vrije Tijd: De leerling leert over vrije-tijd-besteding.
Burgerschap: De leerling leert om mee te doen in zijn leefomgeving en in de samenleving.

Voorwaardelijke competenties (zie ook de stagechecklist)
•
•
•
•
•

Studievaardigheden: hoe zelfredzaam of zelfstandig kun jij werken?
Werkhoudingsaspecten: hoe graag leer je en werk je, hoe pak je jouw taak aan, hoe lang
houd je dit vol…?
Lukt het je om in groepen te werken en samen te werken?
Begrijp je hoe de samenleving in elkaar zit en kun jij daaraan deelnemen?
Lukt het je om zelf je vrije tijd te organiseren?

Bij de volgende onderwerpen speelt jouw inzet en inzicht een belangrijke rol:
•
•
•
•

Theoretische competenties
Praktische competenties
Branche-opleidingen en praktijkverklaringen
Arbeidsvaardigheden

•

Burgerschapsvaardigheden

Met Praktijkonderwijs leert jou om jezelf op een passende manier te kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt
met persoonlijke begeleiding en ‘ondersteuning op maat” waarbij ook jij gezien wordt. In de hele
schooltijd verzamel je als leerling bewijzen om zo een diploma praktijkonderwijs te halen.

We willen dat je aan de volgende eisen voldoet:
•
•
•
•
•
•

Je loopt voldoende stage (minimaal 720 uur in Fase 5);
Je bewaart je presentaties van fase 1 t/m 5 in het portfolio;
Je sluit alle stages in Fase 5 positief af met een voldoende;
Je maakt een voldoende eindpresentatie in Fase 5;
Je hebt bewijzen van deelname aan burgerschap en loopbaanoriëntatie;
Je maakt een sollicitatiebrief of -video en een CV voor de toekomst.

Je mag zelf kiezen uit de vrije onderdelen, dit is bijvoorbeeld:
•
•
•

Branchecertificering, praktijkverklaringen en buiten de school behaalde certificaten;
Bewijs van deelname aan activiteiten waarbij jij je talent kunt laten zien;
Bewijs van deelname aan sociale activiteiten in je eigen woon- en leefomgeving.

Als wat hierboven staat niet lukt kan er gekeken worden naar vervangende opdrachten. Dit moet de
examencommissie beoordelen. Lukt het nog niet dan zal er een verklaring praktijkonderwijs worden
afgegeven.

Artikel 6
De examencommissie
De examencommissie bestaat in ieder geval uit:
•
•
•

de voorzitter van de examencommissie is een lid van het managementteam;
de taken van secretaris zal door een lid van het ondersteuningsteam worden vervuld;
een lid van de bovenbouw docenten.

De belangrijkste taak:
•
•
•

beoordelen of de leerling voldoet aan de eisen;
beslissingen nemen over het uitreiken van een diploma of een verklaring;
het aangeven van eisen waardoor het diploma alsnog behaald kan worden.

Artikel 7
Beroepsmogelijkheid
Jij kunt - samen met je ouders - in beroep gaan tegen het besluit van de examencommissie. Dit
beroep wordt schriftelijk binnen één week bij de voorzitter van de examencommissie van de school
ingesteld. De examencommissie legt het beroep voor bij de geschillencommissie.

Deze geschillencommissie wordt samengesteld door de examencommissie PRO-diploma. De directeur
zal niet in de commissie plaatsnemen.
De geschillencommissie stelt binnen twee weken een onderzoek in. Zij hoort de motivatie van de
examencommissie en de ouders/leerling, oordeelt en neemt een besluit. Dit goed uitgelegde besluit
wordt binnen 5 werkdagen schriftelijk aan leerling en de ouders medegedeeld.

Artikel 8
Tot slot
Als dit reglement niet duidelijk genoeg is als de onduidelijkheid met de examencommissie te maken
heeft, beslist de directeur van MET Praktijkonderwijs Waalwijk.

Vaststelling:
Dit reglement is gemaakt door MET Praktijkonderwijs Waalwijk d.d. 19 juli 2022.

