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Voorwoord 
Voor u ligt   het   reglement   schooldiploma   praktijkonderwijs   (PrO)   Fryslân.   Dit   reglement 
is opgesteld door een werkgroep, waarin alle Friese scholen voor praktijkonderwijs zijn 
vertegenwoordigd. De invoering van een schooldiploma in het praktijkonderwijs zien wij 
(werkgroep Friese PrO-scholen) als erkenning voor de schoolsoort PrO en de kwaliteiten 
en talenten van de PrO-leerlingen. 

 
Door de gezamenlijke afspraken krijgt het PrO-diploma, ongeacht de uitstroombestemming, 
provinciaal waarde en betekenis voor bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. Het moet recht 
doen aan de inzet, prestaties, talenten en ontwikkeling van een leerling gedurende zijn/ haar tijd op 
het praktijkonderwijs. 

 
Onze dank gaat uit naar alle werkgroepleden die met veel energie en passie aan de gezamenlijke 
afspraken hebben gewerkt voor het schooldiploma PrO-Fryslân. 

 

1. Algemeen 
De scholen voor PrO-Fryslân hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het schooldiploma 
praktijkonderwijs. Deze afspraken hebben geleid tot een gezamenlijk PrO-diploma, inclusief 
reglement schooldiploma praktijkonderwijs. 

 
Het uitgangspunt van de werkgroep PrO-Fryslân is dat alle leerlingen die zijn toegelaten tot het 
praktijkonderwijs een diploma kunnen behalen. Dit diploma doet recht aan de inzet, prestaties, 
talenten en ontwikkeling van een leerling. 

 
Het primaire doel van het praktijkonderwijs is de toeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt 
en in de maatschappij die past bij de unieke eigenschappen en kwaliteiten van een leerling. 
Een deel van de leerlingen stroomt direct uit naar de arbeidsmarkt en een deel stroomt uit 
naar vervolgonderwijs. 

 

2. Totstandkoming en toewijzing 
Het reglement schooldiploma praktijkonderwijs is vastgesteld door de besturen van PrO-
Fryslân. Voorstellen tot wijziging kunnen gedaan worden via de werkgroep PrO-Fryslân. De 
schoolloopbaan wordt afgesloten met een examen;   dit   is   een   portfolio-waardering, een 
eindgesprek en eventueel een presentatie (niet   een   centraal   schriftelijk   eindexamen). Het is 
aan de scholen om hier naar eigen inzicht invulling aan te geven. Ook de wijze waarop de 
scholen deze criteria toetsen en opnemen in het portfolio wordt door de scholen zelf uitgewerkt. 

 
Een leerling die niet heeft voldaan aan de eisen van het schooldiploma, krijgt een verklaring. 
Deze verklaring is een bewijs dat de leerling het praktijkonderwijs heeft gevolgd. 

 

3. Begrippen 
In dit reglement komen de volgende begrippen aan bod. Elk begrip wordt kort toegelicht. 
PrO-Fryslân: Alle samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs in Fryslân. 
Examen: Een onderzoek naar kennis en bekwaamheid, zijnde géén centraal 

examen. Het examen behelst een portfolio-waardering, 
een eindgesprek en eventueel een presentatie. 

 
Portfolio: Bundeling/ groeidossier van ontwikkelde vaardigheden, 

behaalde niveaus, competenties en certificaten. 
Leerlingen: Leerlingen die staan ingeschreven op deze school. 
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Ouder(s): Ouder(s), verzorger(s) of voogd(en) van de leerling(en). 
Teamleden: Personeelsleden van deze school. 
Schoolleiding: Leden van de directie van deze PrO-school. 
Mentor/ coach: Groepsleerkracht of begeleidend docent. 
Examencommissie: De commissie die beoordeelt of een leerling wel of niet een diploma 

behaald heeft. 
Beoordelaar: Beoordelaar examen   (portfolio,   eindgesprek   en   eventueel   een 

presentatie) 
Geschillencommissie: Een commissie, bestaande uit leden van de school, die een bindend 

besluit neemt over een geschil tussen leerlingen/ouders en een 
school. In de geschillencommissie neemt niet de directeur noch de 
voorzitter van de examencommissie deel. 

Verklaring: Leerlingen die het PrO niet succesvol afronden ontvangen een 
verklaring. In de verklaring staat vermeld wanneer een leerling 
stond ingeschreven in de PrO-school en hoeveel (percentueel) 
de leerling aanwezig is geweest. 

Werkgroep PrO-Fryslân:       De vertegenwoordigers van de PrO-scholen die gezamenlijk het 
diploma vormgeven. 

Reglement schooldiploma 
praktijkonderwijs: Een set   van   afspraken   met   betrekking   tot   het   schooldiploma 

praktijkonderwijs. 
 

4. Publicatie 
Ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen moeten altijd het reglement kunnen inzien. Het reglement 
ligt ter inzage bij de directie/ de schooladministratie. Tevens wordt het bij de start van het 
uitstroomjaar uitgereikt aan alle leerlingen en hun ouders/ verzorgers. Dit reglement staat 
op de website van OSG Sevenwolden (www.sevenwolden.nl). 

 

5. Eisen 
Het voeren van een eindgesprek is voorwaardelijk voor het behalen van het schooldiploma PrO- 
Fryslân. Daarnaast hanteert iedere school haar eigen voorwaarden/ eisen. 
Een leerling die niet aan de gestelde voorwaarden heeft   voldaan   kan   alsnog   opgaan 
voor het eindgesprek als er sprake is van: 
• een positieve ontwikkeling en/ of; 
• bijzondere omstandigheden; 
• een voldoende op het portfoliogesprek; 
• presentie tijdens de lessen moet voldoende zijn. 

 
De wijze waarop het onderwijsleerproces wordt georganiseerd en leerlingen competenties 
verwerven, kunnen verschillen per school. De verworven competenties worden opgenomen 
in een portfolio. 

 

6. Examencommissie 
De examencommissie van elke PrO-school neemt besluiten over het afgeven van een diploma. 
De examencommissie beoordeelt of de leerling heeft voldaan aan de voorwaarden/ eisen van het 
diploma en neemt besluiten over de uitzonderingen. 
De examencommissie besluit: 
• of de leerling aan de eisen heeft voldaan; 
• of het diploma wordt afgegeven; 
• onder welke condities het diploma (alsnog) behaald kan worden. 
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De examencommissie bestaat in ieder geval uit: 
• de directeur, tevens voorzitter van de commissie; 
• een secretaris; 
• een beoordelaar; 
• mentor/ coach van de leerling. 

 

7. Beroepsmogelijkheid 
De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die (per geschil) wordt samengesteld door 
de betreffende school. De geschillencommissie bestaat uit 3 leden. De directeur van de school 
(voorzitter van de examencommissie) waarmee ouders een geschil hebben, heeft geen zitting in 
deze commissie. 
Een leerling (en/ of diens 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 na het besluit, 
schriftelijk bij de examencommissie van de school, t.a.v. de directeur, ingediend. De examencommissie 
van de school legt het beroep voor aan de geschillencommissie. 
De geschillencommissie stelt binnen twee weken (10 werkdagen) na ontvangst van   het 
beroep een onderzoek in, hoort de motivatie van de examencommissie en de ouder(s)/ leerling, 
oordeelt vervolgens naar redelijkheid en billijkheid en neemt een bindend besluit. Dit besluit wordt 
(schriftelijk en met redenen omkleed) binnen 5 werkdagen (15 werkdagen na ontvangst beroep) aan 
de leerling c.q. zijn/ haar ouders medegedeeld. 

 

8. Tot slot 
In alle gevallen waarin dit reglement (en de aanvulling erop) niet voorziet en voor zover het de gang 
van zaken van de examencommissie betreft, beslist de voorzitter van de examencommissie. 

 

9. Corona 
In verband met de Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus,   die   vanaf   16   maart 
2020 van kracht zijn, mogen scholen aanpassingen verrichtenindeeisen/ schooleigenvoorwaarden die 
verbonden zijn aan het behalen van een schooldiploma. In alle gevallen bepaalt de examencommissie 
of een diploma mag worden afgegeven. 

 

10. Vaststelling 
Dit reglement is vastgesteld door de besturen van PrO-Fryslân, mei 2020. 


