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Schoolgegevens en
contact personen
Praktijk-College Spijkenisse
E. van Dintelstraat 11
3201 KX Spijkenisse
0181-613187
info@praktijk-college.nl
Directeur: Mevr. Y. Hartensveld – Israël
Voor al je vragen kan je mailen met de examencommissie:
examencommissie@praktijk-college.nl
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Voorwoord
Je zit op een school voor Praktijkonderwijs, ook wel PrO
genoemd. Deze opleiding kun je afsluiten met een PrOdiploma. Dit diploma komt niet vanzelf, daar moet je iets voor
doen. Wat je daarvoor moet doen, lees je in dit handboek.
Het onderwijs dat je op onze school aangeboden krijgt bestaat
uit, theoretische- en praktijklessen, bewegingslessen en stage.
Met de bewijsstukken die je tijdens deze lessen kan verzamelen, maak je jouw eigen portfolio.
Het examen bestaat uit een goedkeuring van jouw portfolio
en een eindgesprek. Als je dit haalt, krijg je het diploma praktijkonderwijs op jouw eigen niveau.
In dit handboekje vind je informatie die met het examen te
maken heeft. Lees dit goed door samen met je ouders/
verzorgers*. Als je iets niet begrijpt kun je het altijd vragen.
*In de hele tekst gebruiken wij het woord leerling en ouders/verzorgers,
hiermee hopen wij dat een ieder zich kan identificeren, ongeacht religie,
geaardheid, sekse, huidskleur en/of afkomst.
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Examendossier
Waaruit bestaat jouw examendossier en het examen?

Zorg ervoor dat je portfolio op tijd in orde is. Als deze niet

Het examen voor jouw diploma bestaat uit twee delen. Het

wordt goedgekeurd heb je geen eindgesprek en doe je dus

presenteren (laten zien) van jouw portfolio en een eindgesprek

geen examen.

met de examencommissie.
Indien er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor het niet
Met het presenteren van jouw portfolio laat je zien wat je

gelukt is om aan alle eisen te voldoen, wordt dit besproken met

allemaal geleerd, gepresteerd en behaald hebt.

de examencommissie.

Om examen te mogen doen moet je een aantal zaken in

Je hebt altijd recht op een herkansing.

orde hebben:
portfolio moet volledig in orde zijn;

Het examendossier

behaalde bewijzen en afgeronde opdrachten zitten er in,

Het examendossier, jouw portfolio is een verzameling van alle

net als je reken- en taaltoetsen (RNT en TNT);

door jouw behaalde bewijzen en belangrijke documenten.

je hebt op jouw niveau branchecertificaten en/of bewijs-

Voor het eindgesprek moeten de volgende documenten in

stukken (school) behaald;

ieder geval in het portfolio zitten.

je bent ten minste 80% aanwezig geweest zowel op school
als op stage;
stage beoordelingen en uren zijn in orde;
eventueel aangevuld met bewijzen behaald buiten de school.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het in orde hebben van
het portfolio. Uiteraard word je hierin begeleid op school.
Daarnaast werk je altijd op jouw eigen niveau.
Voordat het eindgesprek plaatsvindt, wordt er naar jouw
portfolio gekeken. Er wordt dan besproken of jij klaar bent om
examen te gaan doen. Daarbij wordt er ook gekeken naar jouw
motivatie en inzet.
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Wat?

Waar? Bij wie? Wanneer ?

Certificaten Nederlands/rekenen.

Certificaten van NUMO/Deviant (onderbouw) vraag je mentor.
Certificaten Deviant (onderbouw en bovenbouw), toets na
ieder hoofdstuk, vraag je docent.

RNT/TNT.

Uitdraai van de reken- en taaltoets (RNT en TNT) vraag
je mentor.

Werkstuk b.v. wie ben ik?

Vraag je docent.

Themawerkstuk/verslag

- onderbouw.

Vraag je docent.

Werkstuk That’s me!

- bovenbouw.

Vraag je docent.

Bewijsstukken bewegingsonderwijs,

Vraag je docent.

onderbouw en bovenbouw.
IOP en/of alleen de doelen.

Vraag je mentor.

LBP.

Indien van toepassing.

Bewijsstukken onderdelen van de praktijkvakken

Vraag je praktijk docent.

(onder- en bovenbouw).
Branche gerichte certificaten.

Kopieer het behaalde certificaat.

Praktijkcertificaten, keuze gericht.

Indien behaald, vraag je praktijkdocent.

Burgerschap bewijzen (4).

Vraag je burgerschap docent. Dit zijn toetsen die je maakt.

Minimaal 2 onderbouw.
Minimaal 2 bovenbouw.
Stage contract.

Vraag je stagedocent.

Minimaal twee ingevulde stage beoordelingen,

Vraag je stagedocent.

waarvan tenminste één positieve beoordeling van de
laatste stage plaats.
Bewijs stage uren.

Kopie uit stageboekje of urenstaat.

CV.

Vraag je docent.

Rapporten.

Vraag je docent.

Zit je in de entreeklas?

Dan moet onderstaand extra bij jouw examenportfolio
praktijkonderwijs zitten

Map LOB.

Vraag je docent.

Map portfolio entree.

Vraag je docent.

Burgerschap bewijzen.

Vraag je docent.
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Organisatie examen
Als jouw portfolio is goedgekeurd voer je een eindgesprek.

Het eindgesprek duurt ongeveer 15 minuten. Bij dit gesprek

Dit eindgesprek vindt plaats op onze school. Je krijgt hiervoor

zijn drie examinatoren aanwezig. In het gesprek stellen de

een officiële uitnodiging, per brief/e-mail, met de datum en

examinatoren vragen aan jou over wat jij allemaal hebt gedaan

tijd van jouw examen gesprek. Je voert het gesprek alleen,

op school en stage. Jij kan dus vertellen waar jij trots op bent

je mag dus niemand mee naar binnen nemen. Zorg dat je

en wat je allemaal geleerd hebt.

ruimschoots op tijd op school bent. Dit is echt heel belangrijk,
kom je te laat gaat het gesprek niet door. Dan kan je alleen

Na het gesprek hoor je of je geslaagd bent.

nog op voor een herkansing.
Iedereen kan slagen op eigen niveau!
Zorg dat je er representatief (netjes en verzorgd) uitziet.
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Diploma uitreiking
Je ontvangt het behaalde diploma bij het verlaten van

Op dat moment vieren wij dat op een officiële en feestelijke

onze school. Dit is normaal gesproken aan het einde van

manier. Over de wijze waarop zullen wij jou tijdig berichten.

het schooljaar.
En dan… ben je echt klaar, kan de vlag uit en ga je een
Dit is een mooi en officieel moment. Jij hebt het praktijk-

prachtige toekomst tegemoet.

onderwijs op een fantastische manier afgerond, en wel met
een diploma op jouw niveau.
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Praktijk College is onderdeel van Onderwijsgroep Galilei
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