
Niet alleen Britt (17) is apetrots op haar allereerste diploma, 
ook de school voor praktijkonderwijs De Rijzert: ‘Deze 
leerlingen horen er nu echt bij’ 

Francis Gremmen komt leerling Britt van der Aa van de school voor praktijkonderwijs De Rijzert 
thuis vertellen dat ze geslaagd is. 

De kruk recht voor de voordeur, taartdoos er op - zonder deksel - aanbellen, stapje naar 
achteren, de geslaagd-vlag omhoog en fototoestel in de aanslag. Het begint al routine te 
worden voor Francis Gremmen en Carla Doeleman van De Rijzert.

Samen met nog een ander duo gaan ze deze donderdag 44 adressen af van leerlingen die 
geslaagd zijn (38) en later in de maand hun diploma krijgen of die de school met een 
certificaat verlaten (6). Van Vlijmen tot Vught, Van Nederhemert tot Kerkdriel, Helvoirt, 
Boxtel, Berlicum, Nuland en Heusden.

Geslaagd, yeah!
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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

mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl
https://www.rijzert.nl/


Geslaagd, Yeah! 
Britt van der Aa (17) in Rosmalen is de elfde op hun route. ,,Britt! Ik wil jou feliciteren 
meid, met je diploma praktijkonderwijs. Geslaagd, yeah! Je behoort tot de eerste groep 
op school die een diploma kan halen. Hoe voelt het?’’

Quote

,,Ja goed’’, zegt een breed lachende Britt nogal nuchter, terwijl de rest van het gezin de 
confetti-kanonnen aan de praat proberen te krijgen. Ze was toch nog wat zenuwachtig, 
ook al stond ze er hartstikke goed voor. Gremmen: ,,Wij zijn kei-trots op jou. Het maakt 
niet uit naar welke school je gaat; jij hebt jouw doel bereikt.’’


Groot deel maatwerk 
Het praktijkonderwijs was tot dit schooljaar de enige vorm van voortgezet onderwijs die 
geen eindexamen en diploma kende. Minister Slob van Onderwijs bracht daar 
verandering hij. Volgens hem verdienen deze leerlingen aan het eind van hun middelbare 
schooltijd evenzeer een bewijs van hun prestaties als iedere andere scholier.

Omdat zij niet allemaal hetzelfde onderwijs krijgen - praktijkonderwijs is voor een groot 
deel maatwerk - is er geen sprake van een landelijk examen maar van een schooldiploma. 
Daar kunnen branche-certificaten en praktijkverklaringen aan toegevoegd worden.


Lees het gehele artikel op de site van het Brabants Dagblad.
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