
 

 

Deel B: Schooleigen aanvulling op het reglement 

 

 

Gegevens school  

Praktijkonderwijs Koningin Wilhelmina College, Gershwinhof 1, 4201 DJ Culemborg 

Email info@kwc-culemborg.nl 

Telefoon: 0345-639050 

Conrector: De heer R. Schipper  

 

Examencommissie: 

Voorzitter: schoolleider 

Mentor (deze behoort niet tot de commissie, maar begeleidt de leerling) 

Examinator (assessor) (advies docent bovenbouw) 

Secretaris (advies docent onderbouw) 
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Algemeen  

Het uitgangspunt bij het examen is, dat alle leerlingen van het praktijkonderwijs op het 

Koningin Wilhelmina College een diploma praktijkonderwijs kunnen behalen. In artikel 1 

van deel A worden de eisen beschreven die gesteld worden aan het behalen van het 

diploma praktijkonderwijs.  

Op het Koningin Wilhelmina College bewijzen de leerlingen dat ze op de vier domeinen 

een ontwikkeling door hebben gemaakt: 

Domein wonen 

Domein werken 

Domein burgerschap 

Domein vrijetijdsbesteding 

 

Daarnaast laten de leerlingen zien dat ze op het gebied van Nederlands en rekenen een 

ontwikkeling hebben doorgemaakt. 

Jaarlijks maken de RNT/TNT toetsen van de methode Deviant de ontwikkeling in de 

vakken Nederlands en rekenen inzichtelijk. 

 

Het portfolio 

De bewijzen van de ontwikkeling op de vier domeinen worden gedurende de jaren dat de 

leerling op het praktijkonderwijs zit in het portfolio opgeslagen. 

De leerling kan samen met zijn mentor bewijsstukken kiezen van werkstukken/ foto’s/ 

(branche)certificaten waar de leerling trots op is.  

Op de eventueel aanwezige certificaten staan enkel de doelen genoemd die behaald zijn.  

De kantine- en/of de interne stage moeten positief afgerond zijn, waarvoor ze een 

certificaat krijgen. 

Het portfolio bevat bewijzen per domein.  

De RNT/TNT-toetsen en de hoofdstuktoetsen van de methode Deviant worden 

opgenomen in het portfolio. Deze hoofdstuktoetsen geven de groei weer van de leerling. 

 

Het examendossier 

De bewijsstukken en de RNT/TNT-toetsen, de stagebeoordelingen en de stage-uren 

worden opgenomen in het examendossier. 

 

De inhoud van het portfolio per leerjaar 

Portfolio bevat tabbladen in vier domeinen, een RNT/TNT- deel en overige (voor 

werkstukken waar de leerling trots op is). 

N.B. De werkstukken/certificaten in de onderbouw zijn gebaseerd op domein wonen en in 

de bovenbouw op domein werken. 

 

Klas 1 

Voorblad met inhoud 

1. Wonen (certificaten/ werkstukken/ presentaties) 

2. Werken (LOB, stageverslagen en beoordelingen, certificaten/ werkstukken/ 

presentaties) 

3. Vrije tijd (vrijetijdsmodule) 

4. Burgerschap (certificaten/ werkstukken/ presentaties) 

5. Toetsen en uitslagen (op het eind van het schooljaar opschonen naar het laatste 

niveau, resultaten staan in Presentis) 

6. Overige (alles wat niet onder bovenstaande tabbladen valt) 

 



 

 

Klas 2 

Voorblad met inhoud 

1. Wonen (certificaten/ werkstukken/ presentaties) 

2. Werken (LOB, stageverslagen en beoordelingen, certificaten/ werkstukken/ 

presentaties) 

3. Vrije tijd (vrijetijdsmodule) 

4. Burgerschap (certificaten/ werkstukken/ presentaties) 

5. Toetsen en uitslagen (op het eind van het schooljaar opschonen naar het laatste 

niveau, resultaten staan in Presentis) 

6. Overige (alles wat niet onder bovenstaande tabbladen valt) 

 

Klas 3 

Voorblad met inhoud 

1. Wonen (certificaten/ werkstukken/ presentaties) 

2. Werken (LOB, stageverslagen en beoordelingen, certificaten/ werkstukken/ 

presentaties) 

3. Vrije tijd (vrijetijdsmodule) 

4. Burgerschap (certificaten/ werkstukken/ presentaties) 

5. Toetsen en uitslagen (op het eind van het schooljaar opschonen naar het laatste 

niveau, resultaten staan in Presentis) 

6. Overige (alles wat niet onder bovenstaande tabbladen valt) 

 

Klas 4 

Voorblad met inhoud 

1. Wonen (certificaten/ werkstukken/ presentaties) 

2. Werken (LOB, stageverslagen en beoordelingen, certificaten/ werkstukken/ 

presentaties, profieldeel/ keuzedeel solliciteren) 

3. Vrije tijd (vrijetijdsmodule) 

4. Burgerschap (certificaten/ werkstukken/ presentaties/ keuzedeel ICT)  

5. Toetsen en uitslagen (op het eind van het schooljaar opschonen naar het laatste 

niveau, resultaten staan in Presentis) 

6. Overige (alles wat niet onder bovenstaande tabbladen valt) 

 

Het examendossier 

De map van het examendossier bevat een inhoudsopgave en tabbladen. Naast de door 

de school aangegeven inhoud bevat het examendossier bewijzen die door de leerling zelf 

gekozen zijn, omdat hij/zij er trots op is. Voorbeelden zijn: foto’s van werkstukken, 

tekeningen, toetsen en dergelijke. De leerling is eigenaar en beheerder van zijn/haar 

portfolio en wordt hierin ondersteund door de mentor. 

 

Map examendossier: 

1. Bewijzen domein wonen 

Werkstukken/certificaten van koken, groen, techniek en mode 

2. Bewijzen domein werken 

Profieldeel 

LOB 

Stagebeoordeling en urenregistratie 

Profielbeoordeling 

Aanwezigheidsbewijzen: minimaal 80% aanwezig op school en stage  

(minimaal 95% op tijd aanwezig) 



 

 

3. Bewijzen domein vrije tijd 

4. Bewijzen domein burgerschap (keuzedeel) 

5. RNT/TNT toetsen/cognitieve vaardigheden/executief functioneren 
 

Onder cognitieve vaardigheden worden geletterde, gecijferde en digitale vaardigheden 

verstaan. 

 

De diploma-eis; voldoende onderwijs- en stagedeelname 

Een leerling heeft voldoende aan onderwijs deelgenomen bij een aanwezigheid van 

minstens 80% gedurende de schoolloopbaan. 

Een leerling heeft voldoende aan stage deelgenomen bij een aanwezigheid van minstens 

80% gedurende de schoolloopbaan. 

 

De criteria voor het behalen van het praktijkonderwijsdiploma: 

De leerling kan aantonen een ontwikkeling gemaakt te hebben op de 4 domeinen 

(wonen, werken, burgerschap en vrijetijdsmodule). 

●  Een cognitieve ontwikkeling  

 De leerling heeft een aantoonbare cognitieve ontwikkeling op het gebied van 

Nederlandse taal en rekenen doorgemaakt. Het is aantoonbaar dat de leerling aan het 

einde van de schoolcarrière de potenties op het gebied van Nederlandse taal en 

rekenen op een bij de leerling passend niveau tot ontwikkeling heeft gebracht. Dit kan 

worden aangetoond met de RNT/TNT-toetsen van Deviant (Studiemeter) of met de 

hoofdstuktoetsen. 

●  De leerling heeft minimaal 2 stages naar tevredenheid, van zowel school als 

stagegever, afgerond.  

●  De leerling heeft minimaal 4 verschillende certificaten op gebied van 

vrijetijdsbesteding behaald. 

●  De leerling heeft minimaal 80% van het onderwijs in de uitstroomfase, bestaande uit 

lessen op school én stages, gevolgd.  

 Bij het beoordelingsformulier moeten vraag 1 t/m 7 voldoende of goed zijn. 

 

Voorbereiding examen 

Het examendossier wordt door de leerling en de mentor samengesteld. (Zie paragraaf 

examendossier voor vereiste.) 

Het examendossier wordt uiterlijk 14 dagen voor het examen ingeleverd bij de 

examencommissie. 

Uiterlijk 7 dagen voor het examen is het examendossier door de examencommissie 

gecontroleerd. De leerling en desbetreffende mentor worden uiterlijk 7 dagen voor het 

examen op de hoogte gesteld of het examendossier goedgekeurd is of dat er nog 

aanpassingen nodig zijn. Eventuele aanpassingen dienen 4 dagen voor het examen bij de 

examencommissie ingeleverd te zijn. 

 

Organisatie examens  

De examengesprekken (assessments) vinden plaats in een hiervoor gereserveerde 

ruimte op het Koningin Wilhelmina College. 

De mentor zorgt voor de aanwezigheid van de benodigde documenten en examendossier.  

De gesprekken vinden plaats drie tot vier weken voor de zomervakantie.  

In deze periode is er geen les meer voor de examenkandidaten.  

Na het assessment zijn de leerlingen vrij.  

Zij komen alleen nog op school voor hun diploma-uitreiking. 



 

 

De assessor stelt de basisvragen (zie bijlage) en de secretaris notuleert.  

De commissie trekt zich daarna terug. 

Aan de hand van de notulen vult de secretaris in overleg met de commissie de 

beoordelingsprotocollen in (zie bijlage).  

De commissie beoordeelt of de examenkandidaat geslaagd is. 

 

Draaiboek (in eerste instantie voor pilot) 

We vragen 2 leerlingen Jason en Sabrien, die door Mariëlle geïnformeerd worden op 

maandag 7 juni. 

Mariëlle stelt met Jason en Sabrien het examendossier samen voor d.d. maandag 14 juni 

Wij ontvangen het examendossier op woensdag 16 juni. 

Wij nemen het dossier door voor 18 juni en stellen vragen/opmerkingen aan elkaar en 

koppelen dat geheel op maandag 21 juni terug. Jason en Sabrien hebben dan de 

gelegenheid tot woensdag 23 juni om gemiste dingen aan te vullen. 

Op woensdagmorgen 30 juni vinden de examens plaats en de DOT2-mensen worden die 

dag uitgeroosterd. 

 

D-day: 

Examencommissie die dag: HSM, KNM, KSI, TTA 

Examendossier samengesteld door leerling en mentor wordt 2 weken van tevoren 

ingeleverd bij de examencommissie. Datum volgt. 

1 week van tevoren is examendossier gekeurd door examencommissie en stelt zowel 

leerling als mentor hiervan op de hoogte. 

Er zijn dan nog 4 dagen om eventueel het examendossier aan te vullen. 

 

De examencommissie heeft een aantal basisvragen vaststaan, zodat elke leerling op de 

basis dezelfde vragen krijgt. Dat is voor de leerlingen ten opzichte van elkaar eerlijk en 

voor de examencommissie maakt dat het beoordelen gemakkelijker. 

 

  



 

 

Bijlagen 

 

Beoordelingsprotocol moet er nog in.  

 

Basisexamenvragen 

Vaste vraag over aanwezigheid: 

Op het moment dat leerlingen niet voldoende aanwezig geweest zijn, vraag je naar de 

reden erachter. 

 

Vaste vraag over taal- en rekenniveau-ontwikkeling: 

Kun je iets vertellen over wat je geleerd hebt op taal- en rekenniveau? 

 

Vaste vragen over stage*: 

Welke stages heb je gedaan? 

Wat heb je geleerd? 

Kun je een situatie noemen waarin iets goed ging? 

Kun je een situatie noemen waarin het niet goed ging en hoe heb je dat opgelost? 

 

Vaste vragen over praktijkvakken: 

Wat kan je op het gebied van koken, groen, techniek en mode en heb je daar bewijzen 

voor? 
 

Wat doe je als vrijetijdsbesteding? Welk vak heeft je daarbij geholpen? Kan je je 

certificaten laten zien en hierover vertellen? 

 

Profielgerichte vragen*: 

Waarom heb je voor deze profielrichting gekozen en vertel wat je ervan geleerd hebt? 

Heeft de richting je gebracht wat je dacht? 

 

LOB/burgerschap: 

• Wat heb je geleerd en gedaan bij burgerschap? 

• Welke bewijzen heb je hiervoor verzameld?  

• Vertel over je bewijzen en opdrachten. 

• Wat heb je geleerd en gedaan bij LOB?  

• Welke bewijzen heb je hiervoor verzameld? 

• Vertel over je bewijzen en opdrachten. 

Vaste vragen over wonen: Kan je thuis koken, de tuin bijhouden, iets schilderen of 

timmeren, een knoop aanzetten en de was zelfstandig doen? Vertel wat je thuis al hebt 

gedaan? 

 

* De vragen voor werken zijn de vragen voor stage en keuze profielvak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


