
Eindelijk een erkend diploma voor praktijkonderwijs  
"Ik kan nu ook zeggen dat ik geslaagd ben" 

Ook de afgelopen week werden er op verschillende praktijkscholen in den lande de 
eerste diploma's uitgereikt. Regionale media schonken daar aandacht aan. 

Niels Kors uit Annen is de allereerste die een officieel diploma krijgt van zijn school PrO 
uit Assen. Normaal gesproken krijgen leerlingen die het praktijkonderwijs succesvol 
afronden alleen een certificaat waarop alle competenties staan.


Op zijn stageadres H.S. Agri in Zuidlaarderveen komen zijn stagebegeleider, directeur Van 
der Laan, wethouder Bob Bergsma en Niels' trotse ouders samen om bij de feestelijke 
uitreiking te zijn.

Niels zet zijn handtekening onder zijn erkende diploma en de champagne wordt 
uitgedeeld. "Ik kan nu ook echt zeggen dat ik geslaagd ben", zegt Niels. "Hiervoor kreeg 
iedereen een certificaat, dat vond ik wel heel jammer. Gelukkig komt dit diploma voor mij 
net op tijd." En dus hangt de vlag uit in huize Kors.


Bekijk bij RTVDrenthe het filmpje waarin Niels de handtekening op zijn diploma zet.
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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
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https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/160788/Eindelijk-een-erkend-diploma-voor-praktijkonderwijs-Ik-kan-nu-ook-zeggen-dat-ik-geslaagd-ben


Een bijzondere dag voor geslaagden De Venen 

Het belooft een bijzondere dag te worden voor de vijftien geslaagden van praktijkschool 
De Venen in Drachten. Woensdag 10 juni kregen ze een mysterieus cadeautje, met een 
aankondiging en een opdracht. Het vervolg staat ze te wachten op vrijdag 26 juni. Wat dit 
precies gaat worden, blijft nog even geheim. "Wat wel zeker is, is dat het een heel 
feestelijke dag wordt, ook al is de leerlingen gevraagd die dag (overdag) thuis te blijven", 
vertelt directeur Ewout Stadman.


Lees hier het artikel in Actiefonline en bekijk het interview met directeur Ewoud Stadman 
van De Venen in Drachten. (het helpt wel als je Fries verstaat)
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