
Diploma Praktijkonderwijs vanaf dit  
examenjaar geregisteerd bij DUO 

Goed nieuws vanuit DUO, het diploma Praktijkonderwijs zal vanaf dit examenjaar 
ook geregisterd worden bij DUO! Het gaat om de diploma’s die vanaf medio juni 
2023 behaald zijn. Deze kunnen opgenomen worden in ‘Mijn diploma’s’ op de DUO 
site. 

Zodra alle technische voorbereidingen hiervoor afgerond zijn, zal DUO met een 
nieuwsbericht komen. We zullen u dan ook verder informeren wat hierin van de scholen 
verwacht wordt. We hebben al wel vernomen dat ook verschillende LVS systemen 
waarmee praktijkscholen werken bezig zijn met de benodigde koppeling.

 

Omdat we regelmatig vragen krijgen over het schooldiploma, nog even de zaken op 
een rijtje: 
Met ingang van vorig schooljaar is de nieuwe wet ‘Diploma praktijkonderwijs’ van kracht. 
In de ‘Wet op Voortgezet onderwijs’ is hierover de volgende tekst opgenomen:
• 1. De directeur reikt een schooldiploma praktijkonderwijs uit aan de leerling die een 

school voor praktijkonderwijs verlaat en naar het oordeel van de directeur in aanmerking 
komt voor het schooldiploma. De directeur baseert zijn oordeel op een reglement dat 
door het bevoegd gezag wordt vastgesteld.


• 2. Een portfolio waarin de behaalde resultaten zijn opgenomen, maakt deel uit van het 
schooldiploma.


• 3. Bij ministeriële regeling wordt een model voor het schooldiploma vastgesteld.

• 4. De leerling die een deel van het programma heeft voltooid, de school voor 

praktijkonderwijs verlaat en niet op grond van het eerste lid een schooldiploma 
ontvangt, ontvangt een verklaring.

Format en papier
Wij krijgen regelmatig vragen over het format dat gebruikt moet worden voor het 
schooldiploma en de verklaring.
De meest actuele formats hiervoor zijn te vinden via de volgende links: 

Schooldiploma: Bijlage 7 Regeling modellen diploma’s VO 

Verklaring: Bijlage 15 Regeling modellen diploma’s VO 


Belangrijk hierbij te vermelden is dat het format ‘diploma’ 1 op 1 overgenomen dient te 
worden en hier geen aanpassingen in mogen worden gemaakt. Het format ‘verklaring’ 
mag wel aangepast worden. Met name het stukje dat gaat over ‘geschikt wordt geacht 
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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

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024042/2021-08-01/#Bijlage7
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024042/2021-08-01/#Bijlage15
mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


voor vervolgonderwijs’ is voor onze leerlingen vaak niet van toepassing. Dit gedeelte mag 
dus aangepast of weggelaten worden naar eigen inzicht.


Ook krijgen we regelmatig de vraag op wat voor papier dit geprint dient te worden. Een 
diploma is een waardedocument en moet om deze reden bepaalde echtheidskenmerken 
hebben. Dit papier is te bestellen via deze link op de site van duo

Reglement en portfolio
In de wet wordt naast de formats ook gesproken over een ‘reglement’ en een ‘portfolio’. 
Dit zijn algemene termen die ook niet nader gespecificeerd zijn in de wet. Het is dus aan 
de school om hier zelf invulling aan te geven.


Landelijk zijn er scholen die al jaren werken met het diploma en scholen die dit jaar voor 
het eerst starten. Er zijn wat betreft de portfolio’s en reglementen in het land veel 
voorbeelden die we met elkaar kunnen delen. Aangezien er vanuit de wet geen vast 
format hiervoor is, schrijven we als Sectorraad dan ook geen format voor.


Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht

https://duo.nl/zakelijk/diploma/diplomas/waardepapier-bestellen/

