
 


Aanvullende informatie over schooldiploma praktijkonderwijs
 
Via dit bericht willen we vanuit de Sectorraad nogmaals informatie delen over de 
behandeling van het wetstraject schooldiploma pro/vso en wat dit betekent voor de 
scholen voor Praktijkonderwijs.
 

Wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 21 januari door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

Op dinsdag 26 januari heeft de Eerste Kamer een blanco eindverslag uitgebracht en op 
dinsdag 2 februari is het voorstel als hamerstuk aangenomen. Meer informatie over het 
aangenomen voorstel.

 

Dat is goed nieuws. Het schooldiploma Praktijkonderwijs is met ingang van schooljaar 
2021-2022 een verplichting voor de scholen voor Praktijkonderwijs.

De afgelopen periode hebben veel scholen informatie opgehaald bij de Sectorraad in de 
persoon van Arian Koops rond het diploma Praktijkonderwijs. Te denken valt aan formats, 
reglementen, formats voor portfolio’s…. 

 

Wat betekent dit? 
Met ingang van schooljaar 2021–2022 heeft dus iedere school voor Praktijkonderwijs de 
verplichting te werken conform de wet.

Dit houdt in dat iedere school voor Praktijkonderwijs:

• verplicht is een schooldiploma of een verklaring af te geven aan een schoolverlater met 

ingang van schooljaar 2021-2022.

• het voorgeschreven format schooldiploma Praktijkonderwijs hanteert met ingang van 

bovengenoemd schooljaar.

• de verplichting heeft een portfolio te organiseren voor elke leerling

• er zorg voor draagt dat alle ins and outs rond het schooldiploma Praktijkonderwijs zijn 

vastgelegd in een reglement.

• een verklaring dient af te geven aan een schoolverlater wanneer er redenen zijn om niet 

over te gaan tot uitreiking van een schooldiploma Praktijkonderwijs.


Het schooldiploma, de portfolio-map en het reglement zijn niet los van elkaar te zien.

Het uitreiken van een schooldiploma of verklaring is verplicht en de inspectie zal als 
toezichthouder handhavend optreden als scholen zich niet houden aan de wettelijke 
verplichting.

 


Week 5 
5 feb. 2021 

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

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35580_wijziging_van_diverse
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35580_wijziging_van_diverse
mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


Het schooldiploma zal op termijn in het diplomaregister worden opgenomen. DUO heeft 
mede door corona langer de tijd nodig om e.e.a. te regelen.

 

Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Arian Koops.


 

Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht

mailto:atmkoops@segmentgouda.nl

